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بــا تــوكل بــه حــرت حــق و بــه یُمــن تــاش بیشــائبهای كــه متامــی همــكاران
فرهنگســتان هــر در ســال  1395داشــتند ،بــه دومیــن ســال انتشــار ماهنامــۀ
فرهنگــی -هــری «ســفیر هــر» رســیدیم .هــر ســاله فرهنگســتان هــر،
پژوهشهــای بنیادیــن خــود را در قالــب هامیــش ،هماندیشــی ،نشســتهای
تخصصــی ،بزرگداشــت شــخصیتهای بــزرگ عرصــه هــر ،درسگفتارهــا ،كارگاههــا،
منایشــگاههای تخصصــی و انتشــار كتابهــای تخصصــی در زمینــه هــر ارائــه
میكنــد كــه مكتــوب آن در ماهنامــۀ «ســفیر هــر» منتــر میشــود.
امیــد اســت بتوانیــم در ســال پیــش رو از برنامههــای معاونــت پژوهشــی و
ســایر مؤسســات وابســته ،اطــاع رســانی كاملــی بــه صــورت اخبــار ،گزارشهــا،
مصاحبههــای تخصصــی ،معرفــی كتــاب ،نقدهــا و مطالبــی از ایــن دســت را بــه
دوســتداران فرهنــگ و هــر ایــران زمیــن ارائــه منائیــم.
از مخاطبانــی كــه بــرای هرچــه بهــر شــدن ایــن ماهنامــۀ خــری ،مــا را از
پیشــنهادات خــود بهرهمنــد میســازند ،كــال تشــكر را داشــته و در ســال جدیــد
ب ـرای متامــی كســانی كــه در راه پشــرد اهــداف بلنــد كشــور همــت میگامرنــد،
آرزوی بهــروزی و ســامتی داریــم.
سـردبیر

سرودۀ استاد محمدیلع معمل دامغاین

برریس دیدگاههای «رودولف آرهنامی»

به شكر نور مسلامنی و اصول و فروعش
نثار حرضت زهرا به افتخار طلوعش
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حرضت آسامن و اقیانوس
كوثر نام و نعمت و ناموس
عین مشكات و آینه مصباح
زیت را ظرف و نور را فانوس
هرچه هستی توئی در این عامل
جسم محسوس و جان نامحسوس
همه را مادری به فضل فطام
از بقیع مدینه تا در طوس
ضوء و نور و نظر كرامت توست
از در خاكروبی و پابوس
ادب و عشق درس مكتب توست
احرتام عریس و رشم عروس
جلوه حرضت مقدس توست
جهد طوطی و جلوه طاووس
در پناه تواند زمره كهف
فارغ از كین و كفر دقیانوس
در امان از شفای تربت توست
جامنان بی دوای جالینوس
زمره را مادر زمین دریاب
از زبونان نخوت و ناموس
مهدی و ذوالفقار را برسان
تا جهان را رهاند از كردوس
زین حامران فتنه هومار
نابكاران سفله سالوس
وآنگهی در جهان ظلم و فساد
كس مناند به نام رومی و روس
با مسلامن دم از خدا نزند
جز مسیحی و موسوی و مجوس
از لغت جهل و جنگ را سرتند
وآنگه از مهر پر شود قاموس
گر بیاید هزار از این شاباش
گر نیاید هزار از این افسوس

فرزاد زادمحسن

پژوهشــکده هــر ،نهمیــن نشســت از سلســله نشس ـتهای «هــر
معــارص» را بــا بررســی دیدگاههــای «رودولــف آرنهایــم» برگــزار
کــرد.
در ایــن نشســت کــه از ســوی کمیتــه هــر معــارص گــروه تاریــخ
پژوهشــکده هــر ،بــا همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ ،هــر و
معــاری جهــاد دانشــگاهی ،عــر روز چهارشــنبه ۴ ،اســفند مــاه،
بزاده و کامبیــز
در پژوهشــکده هــر برگــزار شــد ،جــال عــر 
موســویاقدم ،اعضــاء هیــأت علمــی دانشــگاه هــر بــه بررســی
دیدگاههــای «رودولــف آرنهایــم» پرداختنــد.
«رودولــف آرنهایــم» ( )۱۹۰۴-۲۰۰۷فیلســوف و نظریــه پــرداز
آملانــی در حــوزه ســینام و هــر اســت .آرنهایــم از پــی تســلط
نازی هــا بــر آملــان و پــس از مهاجــرت بــه چنــد کشــور ،رسانجــام
در ســال  ۱۹۴۰بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد و تــا پایــان عمــر در آنجــا
زیســت .کتــاب «هــر و ادراک بــری» ،ترجمــه مجیــد اخگــر ،کــه
از ســوی انتشــارات ســمت منتــر شدهاســت ،از شــاخصترین آثــار
آرنهایــم در حــوزه روانشناســی و هــر محســوب میشــود .آرنهایــم
بــه واســطه اســتفاده از نظریــه گشــتالت در بررســی هــر ،شــهرت
جهانــی یافتــه اســت .وی دوره کاری مشــرکی بــا «ارنســت گامربیچ»،
یکــی از مورخــان برجســته هــر داشــت و نــوع دیدگاههــای ایــن دو
بــه هــر ،بســیار چالــش برانگیــز بــوده اســت.
در ایــن نشســت دیدگاههــای آرنهایــم بــا نگاهــی بــه کتــاب «هــر و
ادراک بــری» از ســوی صاحبنظ ـران حــارض در نشســت بررســی
شد .
کامبیــز موســوی اقــدم ،منتقــد و پژوهشــگر هــر ،ســخنان خــود را بــا
ارائــه توضیحاتــی در خصــوص ظهــور نظریــه «گشــتالت» آغــاز کــرد
و گفــت :ایــده و مفهــوم گشــتالت ب ـرای نخســتین بــار در فلســفه
توســط کریســتین ارنفلــس ،فیلســوف اتریشــی تحــت تأثیــر ارنســت
مــاخ و گوتــه معرفــی شــد.
وی ادامــه داد :بــر اســاس نظریــه گشــتالت ،مجموعــه اجـزا ،انــرژی
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بیشــری نســبت بــه تکتــک آنهــا دارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر،
گشــتالت دنیــا را در کُلهــای معن ـیدار تجربــه میکنــد .ایــن یــک
دیــدگاه کلنگــر اســت کــه در برابــر نــگاه تجزیهگـرا ،کــه دیدگاهــی
علمــی اســت ،ق ـرار میگیــرد .ب ـرای مثــال ارنفلــس مطــرح میکنــد
کــه وقتــی نتهــای موســیقی کنــار هــم قـرار میگیرنــد ،از ترکیــب
آنهــا ملــودی ســاخته میشــود؛ اگــر ایــن نتهــا بــه تنهایــی
شــنیده شــوند ،هیـچگاه تأثیــری هامننــد ملــودی نخواهنــد داشــت.
موســوی اقــدم مارکــس ورتهایمــر ،ولفگانــگ کوهلــر و کــورت
کوفــکا ،را چهرههــای برجســته و مطــرح در نظریــه گشــتالت نامیــد،
کــه از بیــن آنهــا ورتهایمــر و کوفــکا اســتادان آرنهایــم بودهانــد.
وی ترصیــح کــرد :گشــتالت یکــی از مباحــث روانشناســی ادارک
اســت کــه ایــن ادراک را بــه شــکل بازتابــی جســتجو کــرده و همــواره
بــه دنبــال یافــن نظــم در طبیعــت اســت .بــر اســاس ایــن نظریــه،
مــا اشــیاء را هامنگونــه کــه در حرکــت ظاهــری میبینیــم ،ادارک
میکنیــم .در واقــع ،اشــیاء بــه صــورت کلهایــی یکپارچــه ،و نــه
دســتههایی مجــزا ،دیــده میشــوند .ایــن نظریــه در اوایــل ســده
بیســتم ،در حوزههــای مختلفــی ،از جملــه هــر ،عمومیــت یافــت.
بزاده ،در راســتای
در ادامــه نشســت موســویاقدم و عــر 
شفافســازی نظریــه گشــتالت ،بــه بیــان مثالهایــی تصویــری
بزاده ،مبنــای تفکــر آرنهایــم را ادراک فضــای بــری
پرداختنــد؛ عــر 
و تنــش دانســت و گفــت :آرنهایــم ،بــر ایــن بــاور اســت کــه یــک
نــگاه گشــتالتی میتوانــد از میــزان تنــش بکاهــد.
بزاده ادامــه داد :آرنهایــم در کتــاب «هــر و ادراک بــری» کــه
عــر 
بــا تصاویــر زیــادی هم ـراه اســت ،بــه بررســی پیچیدهتریــن مــوارد
همچــون نقطــه ،خــط ،گرافیــک و حتــی مجسمهســازی میپــردازد؛
بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه آرنهایــم متایــل زیــادی بــه ســبک
نقاشــان مــدرن دارد؛ چراکــه معتقــد اســت آنهــا بــه شــیوه مؤثرتری
از عنــارص بــری فعــال ،اســتفاده کردهانــد.
در ادامــه موســویاقدم در بررســی وجــه متایــز دیدگاههــای
آرنهایــم و گامربیــچ بیــان کــرد :بــر اســاس دیــدگاه آرنهایــم ،نخســتین
تالشهــا بـرای بازمنایــی در تاریــخ ،براســاس احســاس شــباهت بیــن
فــرم دو چیــز اتفــاق میافتــد؛ در حالــی کــه در تضــاد بــا آرنهایــم،
گامربیــچ ،توانایــی تشــخیص تصویــر را مبتنــی بــر بازتابهــای
ذهنــی میدانــد.
وی همچنیــن بــا طــرح موضــوع آنرتوپــی و هــر ،در توضیــح آن
گفــت :آنرتوپــی ،قانونــی در فیزیــک اســت .بــر اســاس ایــن قانــون
مــواد بــه ســمت حداکــر بینظمــی میــل دارنــد .آرنهایــم بــه طــرح
ایــن مفهــوم و ماهیــت علمــی در عرصــه هــر پرداخــت و در ســال
 ،۱۹۷۱بــه دنبــال نقــض هــر مدرنیســم ،بیــان کــرد کــه آنرتوپــی بــه
بینظمــی منجــر نخواهــد شــد ،بلکــه از بینظمیهــا نظمــی بــه
وجــود م ـیآورد.
بزاده بــه بررســی فصــل پایانــی
در پایــان ایــن نشســت عــر 
کتــاب «هــر و ادراک بــری» بــا عنــوان «بیــان» کــه بــه مبحــث
زیباییشناســی اختصــاص دارد ،پرداخــت و ســپس کارشناســان
نشســت بــه پرســشهای مخاطبــان پاســخ گفتنــد.

نشست «طراحی و روشهای نقد»2
سمیرا خوانساری
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معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر دومیــن نشســت از
سلسلهنشســتهای «پژوهشطــرح» را بــا موضــوع «طراحــی
و روشهــای نقــد» روز شــنبه  14اســفند در ســالن هامیشهــای
فرهنگســتان هــر برگزاركــرد و بابــك امرایــی ،احمــد رحامنیــان،
نرسیــن مقــدم ،علیرضــا اژدری و هــادی كشــاورز بــه ارائــه
نقطهنظــرات خــود در ایــن حــوزه پرداختنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،بابــك امرایــی ،دبیــر علمــی و عضــو هیئــت
علمــی دانشــكده طراحــی دانشــگاه هــر اســامی تربیــز ،مقدمـهای
را در مــورد «نقــد» مطــرح كــرد و بــا بیــان اینكــه قصــد طرح مســئله
دارم ،اظهــار داشــت« :در ابتــدا بایــد بگویــم ســؤالی كــه وجــود
دارد ،ایــن اســت كــه «نقــد» ،از چــه جنســی اســت؟ آیــا از جنــس
فلســفه و زیباییشناختیاســت؟ آیــا بــه حــوزه تاریــخ هــر مربــوط
مــی شــود یــا یــك فعالیــت ادبــی اســت؟ آیــا از جنــس پژوهشهــای
فلســفی اســت؟ ســؤال ایــن اســت كــه نقــد در كــدام حــوزه اســت؟ و
آیــا مــا میتوانیــم بـرای نقــد یــك حــوزه مســتقل درنظــر بگیریــم؟»
امرایــی بــا طــرح ایــن مســئله ،پاســخ را بــه صاحبنظــران و
اســتادان ایــن حــوزه ،ســپرد تــا در مــورد موضــوع دومیــن نشســت
«پژوهــش طــرح» كــه بــا موضــوع «طراحــی و روشهــای نقــد»
برگ ـزار شــدهبود ،ســخن از منظــر «طراحــی» و «روشهــای نقــد»
آغــاز شــود.
پــس از دبیــر علمــی ،احمــد رحامنیــان ،كارشــناس طراحــی صنعتــی
و دك ـرای تخصصــی فلســفه هــر ،نخســتین كســی بــود كــه مقالــه
خــود را در ایــن نشســت ارائــه داد« .تحلیــل منطقــی اشــیاء»
موضــوع پژوهــش رحامنیــان بــود و در ابتــدا بــه بیــان اینكــه
تعریــف منطقــی از اشــیائی كــه طراحــی صنعتــی آنهــا را بــه وجــود
م ـیآورد ،بایــد چــه خصوصیاتــی داشــته باشــد ،پرداخــت .و اظهــار
داشــت« :تعریــف منطقــی از اشــیاء ،بایــد تعریفــی باشــد كــه در
مــورد همــه ایــن اشــیاء بــه یكســان صــدق كنــد».
رحامنیــان ،در وهلــه بعــد ،ایــن تعریــف را مبنایــی بــرای یكــی
از مباحــث هنجــاری حــوزه طراحــی صنعتــی (نقــد) قــرار داد و
بــر اســاس آن چنــد روش جدیــد در نقــد اشــیاء طراحــی صنعتــی
را نتیجهگیــری كــرد و ادامــه داد« :ارائــه تعریفــی دقیــق از یــك
موضــوع ،مبنــای هــر نــوع بحــث توصیــف و هنجــاری دربــاره آن
موضــوع اســت .بــه عبــارت دیگــر ،منــی تــوان بــدون داشــن تعریفــی
موجــه از یــك موضــوع دربــاره ایــن كــه آن موضــوع چگونــه اســت
و چگونــه بایــد باشــد ،ســخن گفــت».
پــس از احمــد رحامنیــان ،نرسیــن مقــدم ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــكده طراحــی صنعتــی دانشــگاه تهــران ،دربــاره موضــوع
«نقــد نشانهشــناختی و معناشــناختی محصــول» ،گفــت« :بــه نظــر
میرســد كــه انســانها در دو دنیــا زندگــی میكننــد .یكــی دنیــای
فیزیكــی و مــادی كــه مملــو از اشــیاء ملمــوس اســت و همــگان در
آن اشـراك دارنــد و دیگــری دنیــای رسشــار از معانــی كــه حیطـهای
اختصاصــی و شــخصی را دربــر میگیــرد .دنیــای معنــی هــر شــخص
از طریــق ســاختارذهنی ،ویژگیهــای ژنتیكــی ،محیــط جغرافیایــی،
فرهنــگ ،تجربیــات ،آمــوزش ،اعتقــادات و عالئــق ســاخته میشــود.
انســانها بــا هــر ویژگــی اختصاصــی بـرای حیــات خــود ناگزیــر بــه
سانــد».
خلــق و اســتفاده از اشــیاء ملمــوس و غیرملمو 

اجتامعــی ط ـراح و طراحــی» ارائــه داد.
كشــاورز ،ابتــدا بــه تغیی ـرات تاریخــی در طراحــی صنعتــی اشــاره
كــرد و آن را از آغــاز دوره تأســیس مدرســه باوهــاوس تــا بــه امــروز،
در  4دســته اصلــی ،نــام بــرد و در ادامــه ،اظهــار داشــت« :طراحــی
صنعتــی ،در حالــی وارد قــرن بیسـتویكم شــد كــه جوامــع انســانی
بیــش از پیــش درهــم تنیدهتــر و بــه هــان میـزان ،پیچیدهتــر شــد
و پــس از آن بــه كمــك ابزارهــای ارتباطــی ،پیرشفــت بیشــری حاصــل
شــد».
كارشــناس طراحــی صنعتــی و كارشناسارشــد مطالعــات فرهنگــی
افــزود« :هــر چــه بــه انتهــای قــرن بیســتم ،نزدیكــر شــدیم ،اهمیــت
انســان اجتامعــی و روابــط بیــن انســانها ،تقســیم انســان بــه
ســاحتهای مختلــف اجتامعــی و شــناخت رفتارهــای وی بیشــر
مــورد توجــه طراحــی و طراحــان صنعتــی ق ـرار گرفــت».
هــادی كشــاورز ،بــا بیــان اینكــه ،الزمــه خلــق ،شــناخت اســت و
الزمــه شــناخت ،مطالعــه و ادراك؛ ادامــه داد« :اینكــه طــراح،
چــه ابزارهــا و روشهایــی ب ـرای مطالعــه جامعــه دارد و تــا چــه
حــد بایــد بــه ایــن ابزارهــا مســلط باشــد ،نكتــه مهمــی اســت.
همچنیــن ،رابطــه بیــن ط ـراح و جامعــه هــدف و نحــوه ارتبــاط
بیــن محصــول و اثرگــذاری آن روی فرهنــگ عمومــی و نــوع زندگــی
و تفكــر كاربــر ،بســیار اهمیــت دارد».
وی همچنیــن در پایــان ،نیــاز شــناخت بیشــر هویتهــای مجــازی
را بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری بــر ســبك زندگــی ،الزم دانســت.

مقــدم ،در ادامــه بیــان كــرد« :نیازهــای ارتباطــی و تعاملــی انســانها
بــا هــم ،باعــث اســتفاده از ابزارهــا و فنونــی میشــود كــه بــرای
شــناخت اصــول و ســبك كار هرنمنــد و بررســی تاثیــر اثــر هــری در
جامعــه صــورت میگیرد.آگاهــی بــه ایــن امــور ،میتوانــد تاثی ـرات
مثبــت آنهــا را افزایــش داده و از خطاهــای احتاملــی بپرهیــزد و
از ایــن طریــق موجبــات رشــد و تعالــی فرهنگــی جامعــه را ایجــاد
كنــد».
پــس از مقــدم ،علیرضــا اژدری ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
طراحــی صنعتــی ،ســومین مقالــه ایــن نشســت را بــا موضــوع
«مطالعــات تطبیقــی بیــن نظریــه افردنــس و نشانهشناســی:
چالشهــا و فرصتهــا» بــه ســمع حضــار رســاند.
اژدری ،در ایــن قســمت بــه نقــش پراهمیــت ایجــاد انطبــاق بیــن
دیدگاههــای علــوم تجربــی و علــوم انســانی بـرای طراحــان پرداخــت
و ذكــر كــرد« :پیشفــرض طــرح مســئله در ایــن اســت كــه علــوم
تجربــی و علــوم انســانی ،نــه رصفـاً دو حیطــه علمــی متفــاوت ،بلكه
دو شــیوه تفكــر و روش برخــورد بــا مســئلهاند».
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه طراحــی صنعتــی ،افــزود« :اهمیــت
تئــوری افردنــس بــه عنــوان ،دانــش علمــی بـرای مهندســی شــهود و
همچنیــن دانــش علمــی بــاز بــه روی نســبیت مفاهیــم نســبت بــه
انســان اســت».
او در ادامــه اظهــار داشــت« :دو تفــاوت بنیادیــن و مکمــل در
تعریــف طراحــی وجــود دارد« :نخســت ،معنــادار ســازی ،ملمــوس
ســازی ،خوشایندســازی و همچنیــن قابــل پذیــرش کــردن و قابــل
اســتفاده کــردن فنــاوری و راهربدهــای اجرایــی؛ دوم ،مدیریــت و
برنامهریــزی بـرای ریســک ،تغییــر ،نــوآوری ،کارآفرینــی و خدمــات».
علیرضــا اژدری ،طبقهبنــدی نحــوه نگــرش انســانی بــه محیــط را در
ســه دســته ،تقســیمبندی كرد« :مشــاهده مســتقیم (،)observation
برداشــت مســتقیم از مشــاهده ( )Intuitionو برداشــت غیــر
مســتقیم از مشــاهده ( )Inspirationو پــس از آن بــه نتیجهگیــری
و جمعبنــدی بحــث خــود پرداخــت».
هــادی كشــاورز ،كارشــناس طراحــی صنعتــی و كارشناسارشــد
مطالعــات فرهنگــی ،آخریــن كســی بــود كــه در دومیــن نشســت
«پژوهــش طــرح» بــا موضــوع «طراحــی و روشهــای نقــد» ،پژوهش
خــود را بــا عنــوان « طراحــی صنعتــی و مطالعــات فرهنگــی :وجــوه
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و بــس /کــه ارزش بــه گیتــی ندانســت کــس  /بــدو داد و گفــت
ایــن نگیــن را بــدار  /بــود روز کایــن را بــود خواســتار .همچنیــن ،در
یکــی از داســتانهای شــاهنامه ،ماهــوی ،مرزبــان مــرو میگویــد:
بــر انگشــری یزدگــرد اســت نــام  /بــه شمشــیر بــا مــن نگردنــد رام.
همچنیــن ،در همیــن داســتان :چنیــن گــوی کایــن تــاج و انگشــری
 /مـرا شــاه داد از پــی مهــری و در ادامــه :تــو ایــن تــاج و انگشــری
را بــدار  /بــود روز کایــن تاجــت آیــد بــه کار .چنانکــه میبینیــم،
در ای ـرانِ دوران ساســانی اســتفاده از انگشــری کام ـاً رایــج بــوده
و بــا قــدرت مرتبــط بــوده و ارزشــی همســنگ تــاج داشــته اســت.
از دادههــای تاریخــی چنیــن برمیآیــد کــه در حجــا ِز پیــش از
اســام ،اســتفاده از انگشــری رایــج نبودهاســت .نقــل شدهاســت:
« روزی کــه پیامــر(ص) نامــهای جهــت دعــوت امپراتــور روم بــه
اســام فرســتاد ،مشــاوران گوشــزد کردنــد کــه نامــه بــدون مهــر و
مــوم شــخص فرســتنده قابلاعتنــا نیســت .پیامــر(ص) نیــز ســاخت
مهــری را فرمــان داد کــه روی آن عبــارت محمــد رســولالله حــک
شــدهبود»( .خلیلــی ،1386 ،ص  )9بــه هــر روی ،بــه نظــر میرســد
ســنت اســتفاده از انگشــری در میــان مســلامنان و بــه ویــژه در
شــبهجزیرۀ عربســتان بــه دوران اســامی و ظهــور اســام مربــوط
اســت .احادیــث و روایتهــای بســیاری از پیامــر و امئــه دربــارۀ
اســتفاده از انگشــری بــه مــا رســیده کــه فوایــد بســیاری ب ـرای آن
برشــمردهاند .پیامــر اســام دارای انگشــریهای متعــددی بــود و
ایــن زینــت در اســام از مســتحبات مؤکــد اســت :إ ّن من الســنه لبس
الخاتــم :دســت کــردن انگشــر از ســنتهای خداســت .در مــورد
نقــش انگشــر پیامــر نیــز قولهــا گاه متفــاوت اســت ،امــا امــام
صــادق(ع) فرمودهاســت :نقــش انگشــر پیامــر «محمــد رســول
اللّــه» و نقــش انگشــر امیــر مؤمنــان «اللّــه ملَلِــکُ » و نقــش انگشــر
پــدرم امــام کاظــم (ع) «العزهللّــه» بــود .در تهذیباالحــکام ،جلــد،6
صفحــۀ  ،37حدیــث 19آمدهاســت :امیراملؤمنیــن چهــار انگشــر بــه
دســت میکردنــد :یاقــوت بــرای نجابــت و بزرگــی ،فیــروزه بــرای
پیــروزی ،حدیــد چینــی بـرای نیرومنــدی و عقیــق بـرای محافظــت.
حــرت علــی بــن موســی الرضــا(ع) در حدیثــی صحیــح میفرماینــد
عقیــق فقــر درویشــی را برطــرف میکنــد و در دســت کــردن عقیــق
نفــاق را زایــل میکنــد .در حدیــث معتــر از امــام جعفــر(ع) منقــول
اســت کــه انگشــر عقیــق در دســت کنیــد کــه مبــارک اســت و هرکــه
انگشــر عقیــق در دســت داشــته باشــد امیــد اســت کــه عاقبتــش
مقــرون بــه خیــر و نیکــی باشــد .در احادیــث پرشــاری بــه دســت

انگشرت و مهنشیین فرهنگ ایراین ،اسالیم و
مدرن
روزبه شاکری

از لعل تو گر یابم انگشرتی زنهار
صد ملک سلیامنم در زیر نگین باشد

حافظ

از نوزدهــم تــا ســیام فروردیــن ســال جــاری ،در فرهنگســتان
هــر جمهــوری اســامی ،نگارخانــۀ اســتاد لــرزاده ،منایشــگاهی از
جواه ـرات ســنتیِ گالــری کالهــدوزان ،شــامل چهــل اثــر نفیــس در
زمینــۀ انگشــری ،گردنبنــد و دســتبند ،برگـزار شــد .حجــاری بر ســنگ
ویژگــی بیشــر ایــن آثــار بــود و در ایــن میــان وجــود تعــداد فراوانــی
انگشــری ،کــه کار اســتادان ط ـراز اول کشــورمان اســت ،خودمنایــی
میکــرد .ســنگهای بــه کار رفتــه در نگیــن ایــن انگشــریها غالب ـاً
عقیــق بــود؛ ســنگی کــه اســتفاده از آن در اســام بســیار در کانــون
توجــه ق ـرار گرفتهاســت .گفتنــی اســت کــه نوشــتههای حکشــده
بــر بیشــر نگینهــا نیــز فرهنــگ اســامی و بهویــژه شــیعی را
بــه خوبــی متبلــور میســاخت .بــا ارج نهــادن بــه کوشــشهایی
اینچنیــن در معرفــی هرن-صنعتهــای ســنتی ایرانی-اســامی ،بــه
صورتــی فــرده ،در ادامــه ،بــه معرفــی هرن-صنعــت انگشــری و
اهمیــت آن در فرهنــگ ایرانــی -اســامی میپردازیــم.
انگشــر از منادینتریــن جواهــرات در جهــان بــه شــار میآیــد.
اگرچــه تاریــخ نخســتین کاربردهــای انگشــر بــه مــر و ســپس
بــه روم باســتان برمیگــردد ،ایرانیــان نیــز از روزگاران بســیار دور
از ایــن هرن-صنعــت اســتفاده میکردهانــد .قدیمیتریــن منونــۀ
اســتفاده از ســنگهای قیمتــی در ای ـران مهرههایــی اســت کــه در
قربهــای گورســتان شــهر ســوخته کشــف شدهاســت .جنــس ایــن
مهرههــا الجــورد ،عقیــق ســفید ،فیــروزه و یشــم ســفید اســت.
تحقیقــات نشــان میدهــد ایــن ســنگها فقــط بــرای تزئیــن
نبــوده و کاربردهــای دیگــری داشــته اســت .در ادبیــات فارســی
نیــز ،ب ـرای منونــه ،در داســتان پادشــاهی قبــاد ،بیســتمین پادشــاه
ساســانی ،در شــاهنامه میخوانیــم :قبــاد آن پــریروی را پیــش
خوانــد  /بــه زانــوی کنــدآورش برنشــاند  /ابــا او یــک انگشــری بــود
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دورۀ قاجــار بهتدریــج اصنــاف و
بــه تبــع آن تولیــد و تولیــد
انبــوه گســرش یافــت .در
ایــن میــان ،و از همیــن
دوره اســت کــه هــر-
صنعتهــای ایرانــی کــه
ســابقهای چندیــن هـزار
ســاله دارنــد و آنهــا را
بــا نــام صنایــع دســتی
میشناســیم بــا چالشــی
بســیار جــدی روبــهرو
میشــوند .در واقــع ،تحــوالت
ناشــی از رویارویــی جامعــه ایرانــی
بــا جهــان صنعتــی در ســدههای اخیــر
 کــه امــروزه در نیرومندتریــن وجــه خــودیعنــی جهانــی شــدن تجلــی یافتــه اســت  -هســتی
فرهنگهــای بومــی را بــا چالشــی نیرومنــد مواجــه ســاخته اســت.
رسگذشــت بســیاری از هرن-صنعتهــای ایرانــی در یــک ســدۀ
اخیــر جــدی بــودن چنیــن چالــش و بحرانــی را آشــکارا بــه منایــش
میگــذارد .در بطــن چنیــن وضعیتــی اســت کــه اهمیــت پاســداری
از فرهنــگ کشــور و هرن-صنعتهــای ایرانــی منایــان میشــود.
بدیهــی اســت کــه پاســداری از هرن-صنعتهــای ایرانــی نــه در
تضــاد بــا فرهنــگ جهانــی کــه در رقابــت و تعاملــی ســازنده بــا آن
میــر خواهــد شــد.
هرن-صنعــت انگشــر در کشــورمان بخشهــای گوناگــون هویــت
انســان ایرانــی ،هــم وجــوه اســامی و هــم وجــوه ایرانــی آن را در
هــم تنیدهاســت .امیــد اســت بــا حامیــت از ایــن هرن-صنعــت،
در حفــظ ایــن یکپارچگــی و نگهداشــت فرهنــگ اســامی ایرانــی
ســهمی مؤثــر و ارزشــمند داشتهباشــیم .بــا درک چنیــن رضوتــی
اســت کــه هــر گونــه فعالیــت حرفـهای در هرن-صنعتهــای ایرانــی
و تولیــد آثــاری فاخــر در ایــن زمینــه و معرفــی آن بــه جامعــۀ ایرانی
و جهانــی را بایــد ارج نهــاد و بخشــی از رســالت فرهنگــی یکایــک
ایرانیــان برشــمرد.
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کــردن انگشــر عقیــق مــورد اســتحباب
قــرار گرفتهاســت .در حدیثــی
آمــده :العقیــق حــرز فــی
الســفر :عقیق حــرز در
ســفر اســت(.برای
دیــدن مراجــع
ا حا د یــث
ذکــر شــده
و همچنیــن
د یــد ن
ا حا د یــث
بیشتــر در
ایــن زمینــه،
بنگریــد بــه رنجـران،
.)1393
پــس از ورود اســام بــه ایــران
نیــز ایــن رســم رواج داشــته ،بــه گون ـهای
کــه اکنــون میتــوان ادعــا کــرد انگشــری یکــی از تجلیــات
همنشــینی فرهنــگ ایرانــی و اســامی اســت .چنانکــه در تاریــخ
بیهقــی میخوانیــم« :امیــر یــک انگشــری فیــروزه نــام امیــر نوشــته
بــر آنجــا بدســت خواجــه داد» یــا « بــر پــای خاســت و تهنیــت کرد و
دینــار و دســتارچهای بــا ده پیــروزۀ نگیــن ســخت بزرگ بر انگشــری
نشــانده بدســت خواجــه داد» یــا « گفــت ایــن انگشــری مملکــت
اســت بخواجــه دادیــم» .ســعدی نیــز در بــاب نخســت بوســتان
داســتانی دربــارۀ یــک انگشــری آوردهاســت .حضــور انگشــری در
متــون ادب فارســی از مهمتریــن نشــانههای رواج ایــن هرن-صنعــت
در میــان ایــران مســلامن ،در دورههــای گوناگــون اســت .در دورۀ
صفویــه ،همـراه بــا اهمیــت یافــن شــعائر مذهبــی ،انگشــری نیــز،
بــه دلیــل قابلیــت مذهبــی آن ،در کانــون توجــه قـرار گرفــت و رواج
بیشتــری یافــت .البتــه ،در ســدههای هفدهــم و هجدهــم میــادی،
ایــن هرن-صنعــت ایرانــی -اســامی تــا انــدازۀ زیــادی از اروپــا تأثیــر
پذیرفــت .دو دلیــل عمــده بـرای ایــن تأثیرپذیــری عنــوان کردهانــد:
«یکــی محصــوالت ترشیفاتــی کــه از مراکــزی ماننــد آمســردام
و ونیــز میآمــد و بــه طــور مثــال ،جواهراتــی کــه ژان باپتیســت
تاورنیــه ،جهانگــرد فرانســوی ،بــه دربــار صفــوی آورد ،دیگــر ،از
جانــب هرنمنــدان طالســاز اروپایــی کــه در رشق اســامی مشــغول
بــه کار بودنــد» ( .د .خلیلــی ،ص .)119
در ایــران عهــد قاجــار و بهخصــوص از زمــان فتحعلیشــاه مهــر
کــردن فرمانهــای دولتــی رایــج شــد و ســمتی بــه نــام «وزیــر مهــر»
نیــز بــه وجــود آمــد .همچنیــن ،اصنــاف گســرش یافــت و مهــر
انگشــری رواج پیــدا کــرد .ایــن امــر نیــز در رواج ایــن هرن-صنعــت
در ایــران بســیار مؤثــر بودهاســت .بــا همــۀ اینهــا ،انگشــری
رسشــار از منادهــای مذهبــی شــیعه و شــعائر آن بودهاســت ،بــه
گونــهای کــه مطالــب حــک شــده بــر روی نگیــ ن انگشــریهای
ایــن دوره را بــه پنــج دســتۀ ادعیــه ،احادیــث و روایــات ،نــام پیامــر
اکــرم(ص) و امئــۀ معصومیــن(ع) ،اذکار ،و اشــعار و عبارتهــای
آهنگیــن تقســیم کردهانــد( .بنگریــد بــه محمــد یزاده)1392 ،
از ســدۀ هجدهــم میــادی ،تحــوالت عمــدهای در غــرب بــه وقــوع
پیوســت کــه انقــاب صنعتــی را میتــوان مهمتریــن جلــوه و عامــل
ایــن تحــوالت دانســت .از آن زمــان تــا کنــون ،تحــوالت ناشــی از ایــن
رویــداد عظیــم ،افــزون بــر تأثیــر در کشــورهای صنعتــی ،تأثی ـرات
بســیاری در وجــوه گوناگــون شــئونات زندگــی در کشــورهای
پیرامونــی از جملــه در کشــورمان برجــای گذاشتهاســت .در ای ـرانِ

منابع
د .خلیلــی ،نارص(گردآورنــده) .انگشــریها ،رسویراســتار انگلیســی:
دکــر جولیــات دابــی ،مرتجــم :غالمحســین علــی مازندارانــی،
ویراســتار :نــارص پورپیــرار ،نــر کارنــگ ،تهــران1386 :
رنجــران ،علیاکــر .انگشــر ،زینتــی اســامی ،انتشــارات زمــزم
اســامی ،تهــران1393 :
محمــد یزاده ،اکــرم« .تجلــی تفکــرات شــیعی در نوشــتار
انگشــریهای عــر قاجــار» ،فصلنامــه علمی-پژوهشــی نگــره ،ش
 ،25بهــار  ،1392صــص 5-18
شــاهنامه فردوســی ،تصحیــح خالقــی مطلــق ،جــال و همــکاران .چ
چهــارم ،انتشــارات مرکــز دایرهاملعــارف اســامی ،ته ـران1392 :
تاریــخ بیهقــی بهتصحیــح علیاکــر فیــاض .انتشــارات هرمــس،
تهــران1393 :
بوســتان ســعدی ،بهتصحیــح غالمحســین یوســفی .انتشــارات
خوارزمــی ،تهــران1384 :
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مــردم صــورت گرفــت .ایــن نقشهــا رفتــه رفتــه بــا منســوخ شــدن
ســنت زندگــی عشــایری درحــال فرامــوش شــدن اســت و تکــرار
و اســتمرار نــدارد و اگــر نگاهــی دوبــاره بــه آن نیندازیــم و ایــن
الگوهــا و نقشمایههــا را احیــا نکنیــم ،بخشــی عظیــم از ایــن
میــراث را از دســت دادهایــم .وی تاکیــد کــرد :پیوســتگی ایــن دو
مجموعــه جواهــرات و فــرش ،جــدا از شــغل خانوادگــی و زمینــه
کاری ،بــه قصــد نشــان دادن پیوســتگی در فرمهــا ،نقشــهها و
الگوهــا و ارائــه یــک وحــدت زیباییشناســانه در ایــن دو هــر فاخــر
و اصیــل ایرانــی بــوده اســت .همچنانکــه احیــای نقشـهها در ســنگ
هــم مثــل فــرش ،رضورت دارد چ ـرا کــه هــر حکاکــی روی ســنگ
هــم از الگویــی مشــابه فــرش تبعیــت میکنــد و نقــوش صفــوی و
زندیــه و ...بــا نــگاه و ذائقــه امروزیــن عرضــه شــد .وی ســومین و
مهمرتیــن رضورت منایــش ایــن مجموعــه را نگاهــی آســیب شناســانه
بــه دو هــر کهــن ایرانــی عنــوان کــرد کــه هــر دو بلحــاظ قــرار
گرفــن در معــرض مخاطــره و تهدیــد و تخریــب و در هجــوم انبــوه
ســازی ،رسی ســازی و شــبه هــر وارداتــی هــم در فــرش و هــم در
ســنگ ،وضعیتــی مشــابه دارنــد.
دکــر هرمــز حیــدرزاده از متخصصــان باســابقه فــرش ایرانــی نیــز
در گفتگویــی بــا بیــان آســیبها و چالشهــای پیــش روی ایــن دو
هــر ایرانــی گفــت :ســنتهای هــری ایــن رسزمیــن اگــر بوســیله
نهادهــای رســمی ،نظــام آموزشــی و متولیــان فرهنگــی کشــور انتقال
و اشــاعه پیــدا نکنــد هیــچ تضمینــی بــرای مانــدگاری نخواهنــد
داشــت .ایــن ســنتها بایــد بــه تدریــج و از طریــق آمــوزش
و تبــادل ،احیــا و اســتمرار پیــدا کننــد ،همچنانکــه در کشــورهای
پیرشفتــه جهــان امــروز ایــن بنیانهــا را بــه نس ـلها میآموزنــد و
انتقــال میدهنــد و اســاس تربیــت فهــم و ذوق هــری را پایهریــزی
میکننــد .وی مهمرتیــن پیامــد برگــزاری ایــن منایشــگاه را امــکان
مقایســه و شــناخت بهــر دو هــر ایـران در کنــار یکدیگــر دانســت و
یــادآور شــد :اگــر ایــن خــاء بــزرگ ،پــر شــود دیگــر بــازار مــا هــم از
ســیطره ســلیقههای جعلــی و وارداتــی و ماشــینی و فاقــد ظرافــت و
روح خالقیــت هــر ایرانــی در میآیــد و رونــق میگیــرد.
از نقــش فــرش تــا گوهــر نقــش بــا منایــش دســتاوردهایی خیــره
کننــده از ذوق زیبایــی آفریــن ایرانــی در دو گرایــش فــرش و
حکاکــی روی نگیــن ،پرتــوی تــازه بــر ایــن دو هــر در تلفیــق بــا
نگاهــی امروزیــن انداختــه اســت .صبــا بــا ایــن منایشــگاه تــا ســی ام
فروردیــن میعــادگاه عمــوم عالقمنــدان هرنهــای ایرانــی بــود.
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صبــا بــا گشــودن درهــای دو نگارخانــه «اســتاد لــرزاده» و «اســتاد
فرشــچیان» بــه روی دو هــر حکاکــی و فــرش دســتباف ایرانــی،
جلــوه گاه بخشــی دیگــر از میــراث درخشــان هرنهــای فاخــر و
کهــن ایـران شــد .منایشــگاه «از نقــش فــرش تــا گوهــر نقــش» کــه بــا
همــکاری مجموعــه هــری «کالهــدوزان» ،عــر روز شــنبه نوزدهــم
فروردیــن در ایــن نگارخانههــا گشــایش یافــت ،نــگاه خــود را بــر دو
هــر اصیــل از میـراث هرنهــای ایرانــی ،هــر حکاکــی روی ســنگ و
نیــز هــر فــرش دســتبافت ســنتی و عشــایری افكنــد.
در بخــش حکاکــی روی ســنگ و ت ـراش و نقشــپردازی روی نگیــن،
کــه در گالــری «اســتاد لــرزاده» گشــایش یافــت ،منونههایــی نفیــس
و ارزشــمند از انــواع گوهرهــا ،انگشــری ،گردنــی ،آویزهــا و زیورآالت
ســنتی کــه شــامل بیــش از  40قطعــه جواهـرات ایــن مجموعــه بــود
بــه منایــش درآمــد .از ویژگیهــای ایــن بخــش ،حکاکــی بــر روی
عقیــق و رشفالشــمس بـرای حــارضان در منایشــگاه توســط یکــی از
هرنمنــدان باســابقه در ایــن عرصــه بــود.
در بخــش فــرش کــه گالــری «فرشــچیان» را تبدیــل بــه جلوهگاهــی از
درخشــش و زیباییهــای هــر کهنســال و پــر اصالــت و ظرافــت ایــن
رسزمیــن ســاخت ،تعــداد  122تختــه فــرش ارائــه گردیــد کــه همــه از
الگوهــای قدیمــی عشــایر ای ـران در گســرهای چشــمگیر از فــارس،
بختیــاری ،قشــقایی و ...برگرفتــه شــده اســت .علــی کالهــدوزان از
برگزارکننــدگان ایــن منایشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از ارائه این
دومجموعــه در کنــار یکدیگــر ،بــه قصــد احیــای یــک میـراث عظیــم
رو بــه فراموشــی بــوده اســت خاطرنشــان کــرد :در بخــش فــرش ،هم
فرشهــای قدیمــی و حتــی بــا ســابقه  130ســاله را عرضــه کردهایــم
و هــم فرشهــای نوبافــت از روی الگوهــای قدیمــی کــه بــه قصــد
شــناخت گنجینــه نقشهــا و الگوهــای ســنت بافــت عشــایری بــه
عنــوان یکــی از ســنتهای درخشــان فــرش ایرانــی بــرای عمــوم
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نشــانی از هــر اصیــل ایرانــی_ اســامی میتــوان یافــت و
گفتگو با مجموعهدار ایراین،
فعالیتهــای هــری بیشــر بــه ســمت تجــاری شــدن گرایــش پیــدا
ش شهد
احیاگر نقشهای فرامو 
كردهاســت؛ در چنیــن رشایطــی« ،كالهــدوزان» حــدود  10ســال
اســت كــه متركــز اصلــی خــود را بــه حــوزه حكاكــی اختصــاص داده
مولود زندی نژاد
و بـرای احیــاء ،رشــد و بقــای ایــن هــر ملــی و مذهبــی ایـران تــاش
محبوبه حاجیپروانه
میكنــد .ایــن گالــری توانستهاســت تــا امــروز مجموع ـهای نفیــس
یكــی از بزرگتریــن مفاخــر متــدن در ایــران ،هــر بافــت دســتی از هــر حكاكــی آخریــن بازمانــدگان ایــن رشــته را گــردآوری كــرده
فــرش اســت .آثــار باقیمانــده از ایــن هــر در ای ـران باســتان ،بــا و ب ـرای احیــاء و تــداوم ایــن هــر ،هرنمندانــی را تربیــت میكنــد.
بیــش از هفــت ه ـزار ســال دیرینگــی ،لــوح زرینــی از فرهنــگ و
متــدن فاخــر ایــن مــرز و بــوم در رسارس جهــان اســت .مجموعــه بــه بهانــه برگــزاری منایشــگاه «از نقــش فــرش تــا گوهــر نقــش»
كالهــدوزان بــا نزدیــك بــه صــد ســال ســابقه در شــناخت ،تولیــد ،کــه بــه هــر فــرش و حکاکــی روی ســنگ اختصــاص دارد؛ پــای
معرفــی و رواج انــواع فــرش دســتبافت ایرانــی؛ همــواره ســعی صحبتهــای ســید حمــزه كالهــدوزان نشســتیم تــا نســبت بــه
در حفــظ و نگاهــداری ایــن میــراث ارزشــمند ملــی منودهاســت .توســعه ایــن هرنهــا خصوصــاً در زمینــه اقتصــاد هــر فــرش و
حكاكــی آگاهــی یابیــم.
طــرح نقشــههای كارشناسیشــده و متناســب بــا فرهنــگ بومــی
و اج ـرای بینظیــر آن توســط بافنــدگان ماهــر ایرانــی ،حضــور در لطفــاً دربــاره منایشــگاه فــرش و گلیمهایــی كــه در گالــری
منایشــگاههای ملــی و بیناملللــی و عرضــه نفیستریــن فرشهــای فرشــچیان بــه منایــش درآمــده ،توضیــح دهیــد:
دســتبافت ایرانــی ،از جملــه دســتاوردهای ارزشــمند ایــن
صنعــت و عرضــه فــرش در خانــواده كالهــدوزان نســل بــه نســل
مجموعــه اســت.
بــه می ـراث رســیده اســت ،بــه همیــن دلیــل برخــی از فرشهایــی
ایــن مجموعــه بــه صــورت تخصصــی از بیســت ســال گذشــته كــه در خانــواده دســت بــه دســت شــده بــا قدمتهــای بیــش
اقــدام بــه جمــعآوری آثــار قدیمــی عشــایری منــوده .همچنیــن از یــك یــا دو قــرن در ایــن منایشــگاه دیــده میشــود .یكــی از
بــا تأســیس كارگاههــای مجهــز در مناطــق مختلــف كشــور ،بــه عالقهمندیهــای خانوادگــی ،فرشهــای عشــایری بــوده كــه امــروز
تولیــد و نظــارت بــر آثــار عشــایری بــا نقــوش كارشناســی شــده بــه عنــوان مجموعــه آثــار مــوزهای میتــوان بــه آن نــگاه كــرد.
مبــادرت ورزیدهاســت؛ گلیــم ،جاجیــم ،گبــه و انــواع فرشهــا و ایــن مجموعــه در حــدود دویســت قطعــه فــرش عشــایری قدیــم
دس ـتبافتههای عشــایری از آثــاری اســت كــه در ســالهای اخیــر ،بــاالی صــد ســال اســت كــه برخــی از ایــن آثــار در ایــن منایشــگاه
كالهــدوزان اقــدام بــه خریــد ،طراحــی و نظــارت كارشناســانه بــر بــه چشــم میخــورد.
بافــت و طــرح زنــی آن داشتهاســت.
آیــا شــا بــه عنــوان یــك عرضــه كننــده و مجموعـهدار مبــادرت بــه
همچنیــن خانــواده كالهــدوزان كــه از خانوادههــای رسشــناس و خریــد و نگ ـهداری فرشهــا میكنیــد یــا در تولیــد آن نیــز دســتی
اصیــل اصفهانــی و از تاج ـران بنــام فــرش ایرانــی اســت؛ در كنــار در كار داریــد؟
فعالیــت در حــوزه فــرش ،بــه حــوزه جواه ـرات ســنتی نیــز ورود
تنهــا خریــداری و عرضــه نیســت البتــه در نســلهای قبــل ایــن
پیــدا كــرده و فعالیتهــای چشــمگیری در ایــن عرصــه آغــاز
اتفــاق میافتــاد ،امــا چنــدی اســت كــه در زمینــه تولیــد و احیــای
كردهاســت .ایــن فعالیتهــا در رشایطــی صــورت گرفتهاســت
نقشهــای فراموششــده نیــز فعالیــت داریــم .ب ـرای ایــن كار مــا
كــه در طــول ســالهای گذشــته ،هــر اصیــل ایرانــی در حوزههــا
كارگاههایــی را در مناطــق عشــایری راهانــدازی كردیــم و از جوانــان
و شــاخههای مختلــف آن ،دســتخوش تغییــر و تحــوالت زیــادی
مســتعد دعــوت كردیــم در تولیــد فــرش بــه مــا كمــك كننــد و ضمــن
شدهاســت بــه گون ـهای كــه دیگــر ایــن روزهــا در كمــر حــوزهای
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ایجــاد اشــتغال ،بــه امــر تولیــد گلیــم ،گبــه و جاجیــمپرداختیــم .کار فرشهــای عشــایری ب ـرای زیبایــی منــازل اســتفاده میشــود و ایــن
دیگــری کــه در ایــن زمینــه انجــام دادیــم احیــای بافــت فرشهــای نــوع فــرش تنهــا مــدل از صنایــع فــرش هســت كــه بــه نســبت بقیــه
قدیمــی بــود .مــا توانســتیم فــن فرشهــای قدیمــی را از بافنــدگان فرشهــا كمــر از آن كپــی بــرداری میكننــد.
نســل قدیــم کــه بیشــر آنهــا خانمهــای عشــایری بودنــد و همچنیــن
بــا تحقیــق از طریــق کتابهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت نقــش شــیر كــه در بیشــر گبههــای عشــایری كــه در ایــن منایشــگاه
اســتخراج کنیــم و بــا آمــوزش بــه نســل جدیــد بافندههای عشــایری بــه منایــش درآمده ،نشــان چیســت؟
آن را احیــاء كنیــم كــه از آن جملــه میتوانیــم بــه گبههــای دو ایرانــی هــا از قدیــم االیــام بــه شــیر عالقــه عجیبــی داشــتند و
رو اشــاره كنیــم .گبههــای دو رو هفتــاد ســال بــود كــه در منطقــه در اغلــب نقشــهها و نقاشیهایشــان شــیر دیــده میشــود.
قشــقایی تولیــد منیشــد و بافندههــای قدیمــش نیــز در قیــد عشــایریها هــم دو نــوع شــیر تولیــد میكردنــد .یكــی شــیر
حیــات نبودنــد .مــا ســه ســال پیــش یــك نفــر از آن قدیمیهایــی ســنگی كــه وقتــی یــك قومــی بــا قــوم دیگــر ســتیزی داشــته هــر
كــه حــدود نــود ســالش بــود پیــدا کردیــم کــه متأســفانه در ســال كــدام از آن دو قــوم كــه برنــده میشــدند ،اهالــی آن قــوم ب ـرای
گذشــته از دنیــا رفــت .توســط ایــن مرحومــه ،در كارگاه بــه دخـران فرماندهشــان یــك شــیر ســنگی میســاختند .یــك شــیر ســنتی هــم
قشــقالیی آمــوزش دادیــم و امــروز در منطقــه قشــقالیی شــیراز هســت كــه از قدیــم االیــام منــاد ایرانــی هــا بــوده و در گبههــا و
و در منطقــه چهارمحــال و بختیــاری درحــال تولیــد گبــه دو رو گلیمهــا اســتفاده میكردنــد .اصــوالً در فرشهــای قشــقایی از
هســتیم در رابطــه بــا گلیــم نیــز بــه همیــن شــیوه عمــل كردیــم .شــكل شــیر ،طــاووس و كبوتــر خیلــی اســتفاده میكننــد.
بــه هــر حــال بـرای نگــه داشــن چنیــن هــری بایــد هــر كســی بــه
انــدازه خــودش ورود پیــدا كنــد و مــا تــا ایــن مقطــع ورود پیــدا وضعیــت فــرش و گلیــم ایــران را در دنیــا چگونــه ارزیابــی
كردیــم .در هامیشهــا و مخصوصـاً هامیشهــای اروپایــی اســتقبال میكنیــد ؟
خوبــی از مــا شــد و بــه خاطــر ذهنــی بــودن فرشهــای عشــایری
کــه مــورد تأییــد و ســلیقه كشــورهای اروپایــی اســت و بــرای مــا در جهــان بــه عنــوان كشــوری هرنمنــد شــناخته میشــویم
طراحــی منازلشــان اســتفاده میكننــد؛ بــه طــرز خــارق العــادهای و فــرش كــه از هرنهــای دیرینــه مــا و دارای قدمتــی چنــد هــزار
ســاله اســت ،یكــی از ایــن هرنهــا محســوب میشــود .امــا بــه طــور
مــورد توجــه مجلههــای اروپایــی ق ـرار گرفتیــم.
كلــی در متامــی هرنهــا امــروز بــه دلیــل عــدم تبلیغــات مناســب
چگونــه ایــن نقــوش زیبــا كــه در ایــن منایشــگاه هــم شــاهد آن خصوص ـاً در فضاهــای مجــازی بــا فقــر مواجــه شــدیم و برخــی از
هســتیم ،بــه طــور ذهنــی بافتــه میشــوند ،در صورتــی كــه در هرنهــا بــه ســمت انق ـراض رفتهانــد .برخــی از كشــورها میداننــد
برخــی از گبههــا ،مخاطــب احســاس میكنــد كــه بایــد حتــاً چگونــه از هرنهــای ایرانــی بهــره مالــی بربنــد و فنــون آن را یــاد
نقشــهای در كار باشــد؟
گرفتــه و از آن در جهــان بــه نفــع خــود بهرهبــرداری میكننــد
و از طریــق ماشــین آالت یــا جــذب هرنمنــدان مــا بــه تولیــد ایــن
اص ـاً از قدیــم بــه فــرش عشــایری ،فــرش بــدون نقشــه میگفتنــد .هرنهــا مبــادرت میورزنــد .امــروز مــا بــا معضــل كپــی كــردن
بافنــدگان عشــایری بــا متــام مــوادی كــه در گبــه اســتفاده میشــود نقشــههای فرشهایــان توســط كشــورهای نپــال ،پاكســتان و
_كــه نــود و نــه در صــد از پشــم اســت_ متــام مخیــات ذهنــی هنــد و حتــی چیــن مواجهایــم،آنهــا فرشهایــی تولیــد میكننــد
خــود را بــه تصویــر میكشــیدند .مثــل بچ ـهای كــه رشوع میكنــد كــه نقش ـههایش متعلــق بــه هرنمنــدان كشــور ماســت و آن را بــه
بــه نقاشــی و هــر چــه در مخیل ـهش هســت را بــه عرصــه ترســیم دنیــا عرضــه میكننــد.
مــیآورد .فــرش عشــایری هیــچ نقشــه و اصولــی نــدارد .رنــگ
آمیــزیاش هیــچ اصولــی نــدارد و كام ـاً ذهنــی هســت و همیــن آیــا ایــن مشــكل در خصــوص فرشهــای شــهری بافــت ماســت یــا
باعــث شــده در دنیــا طرفــداران خاصــی پیــدا كنــد .در جهــان از در رابطــه بــا فرشهــای عشــایری و غیــر شــهری نیــز وجــود دارد؟
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چــرا فرشهــای كهنــه در خــارج از كشــور مــورد توجــه بیشــری
اســت؟

بیشــر فرشهــای عشــایری اســت کــه دچــار ایــن مشــکل شــده و
هامنطــور کــه اشــاره کردم،كشــورهایی ماننــد نپــال و چیــن ،گبههــا
و گیلمهــای مــا را تولیــد میكننــد و در بــازار دنیــا بــه یــك دهــم و
یــك بیســتم قیمــت و بــه نــام كشــور مــا عرضــه میكننــد و ایــن كار
بــا عــدم توجــه مســئولین و خــود هرنمندهــا مواجــه شدهاســت.

نــگاه داشــن آثــار هــری بــه صــورت ســامل ،ارزش افــزوده دارد .چــه
در فــرش و چــه در صنعتهــای دیگــر مثــل قلمزنــی ،پارچههــای
زریبــاف ،ترمــه و همــه هرنهــای دســتی ایرانــی ،ســامل نگــه داشــن
آنهــا ارزش افــزوده دارد .در فــرش هــم ســامل نــگاه داشــن آن مهــم
اســت .اگــر فــرش ایرانــی بــه صــورت ســامل نــگاه داشتهشــود ،حالــت
كلكســیونی میشــود و مــورد توجــه موزههــا و مجموعهدارهــا
ق ـرار میگیــرد.

تفــاوت فرشهــای اصیــل ایرانــی و فرشهــای كپــی بــرداری شــده،
چیست ؟
از دیــد مرتیــال و نقــش یكــی هســتند .نقشــه را از كشــور مــا بــه
رسقــت میبرنــد و دقیقــاً عیــن فرشهــای مــا و حتــی بعضــاً بــا
مــارك فرشهــای مــا میزننــد کــه خریــدار معمولــی متوجــه ایــن
تفــاوت منیشــود.

گالــری لــرزاده مؤسســۀ صبــا ،بــه منایــش و عرضــه جواهــرات
اختصــاص دارد ،چــه شــد كــه از صنعــت فــرش وارد جواهرســازی
شــدید؟

آیــا كشــورهایی كــه بــه تولیــد فرشهایــی مشــابه فرشهــای
ایرانــی مبــادرت میكننــد از شــیوه رنگآمیــزی و ســنتهایی
كــه در آن وجــود دارد ،اطــاع دارنــد یــا از نخهــای مصنوعــی
بهــره میبرنــد؟

یــك قســم از كار جواهرســازی كــه رو بــه فراموشــی رفتــه ،آن
هــم بــا قدمتــی كــه حتــی بیشــر از فــرش میشــود ،حكاكــی
روی سنگهاســت .در گذشــته از هــر خوشنویســی روی ســنگ
بــرای مهرســازی خصوصــاً انگشــرهایی بــا ایــن كاركــرد اســتفاده
میكردنــد .برخــی از اشــكال نیــز بــر روی ســنگها بــه صــورت
تزئینــی حكاكــی میشــد .در زمــان تیمــوری و مخصوصــاً در
زمــان صفویــه ایــن فرهنــگ در كشــور مــا رونــق گرفــت تــا زمــان
اســام هــم حكاكــی روی ســنگ بــود و طبــق آیــات و احادیــث،
ســنگهای امئــه هــر كــدام ذكــر مخصــوص خودشــان را داشــتند
كــه در منابــع معتــر دینــی مــا نیــز از آن یــاد شدهاســت.
مــا
در زمــان صفویــه ایــن هــر در كشــور
خیلــی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و
هرنمنــدان خوشــنویس مــا هــر خــود
را روی ســنگ پیــاده كردنــد و

آنهــا قســمتی را مصنوعــی عرضــه میكننــد تــا بتواننــد بــا قیمــت
پایینــی عرضــه كننــد و میداننــد كــه موفقیــت آنهــا ب ـرای اینكــه
بتواننــد از صنعــت فــرش مــا پولســازی كننــد ایــن اســت كــه
بایــد بــه علــم فرشبافــی مــا دســت پیــدا كننــد .در حــال حــارض
تحقیقاتشــان بــر روی فــرش زیــاد شــده و مــن بــه چشــم خــود
تولیــد كننــدهای آملانــی را دیــدم كــه در كشــور پاكســتان فــرش
تولیــد میكــرد و در كارخانـه خــود از كارشناســان ایرانــی اســتفاده
میكــرد و بعیــد نیســت كــه از ســنتهای رنــگرزی مــا نیــز
اطــاع داشــته باشــند.
چـرا كارشناســان مــا در كشــوری ماننــد پاكســتان بــه تولیــد فــرش
میپردازنــد؟
چــون در ایــران از كارشناســان مــا حامیــت منیشــود ،نــه
بیمـهاش میكننــد و نــه توجـهای بــه او دارنــد .تولیدكننــده
فــرش دســتمزدش از یــك كارمنــد كمــر اســت .بافــت
شــش مــر فــرش ،نزدیــك بــه نــه مــاه طــول میكشــد.
بافنــده در مــاه نزدیــك بــه هفتصــد  -هشــتصد ه ـزار
تومــان دســتمزد میگیــرد كــه از دســتمزد ماهیانــه
یــك كارمنــد كمــر اســت .متأســفانه نتوانســتند فضایــی
درســت كننــد كــه هرنمنــدان اطمینــان داشــته باشــند
كــه میتواننــد از هرنشــان اســتفاده كننــد .مثــل مغزهــای
متفكــر مــا كــه بــه كشــورهای دیگــر میرونــد .ایــن
اتفــاق در بیــن هرنمندهــای مــا نیــز میافتــد.
بهرتیــن خریــدار ف رشهــای ایرانــی كــدام كشــور یــا كشــورها
هســتند؟
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اســمش را گذاشــتند هــر حكاكــی و ایــن هــر در حال
حــارض بــا قیمتهــای گزافــی معاملــه میشــود.

بهرتیــن خریــدار فرشهــای اصیــل و مخصوص ـاً دس ـتباف كشــور
مــا ،كشــور آمریــكا اســت كــه از گذشــته مشــری مــا بــوده اســت،
ولــی االن تقریبـاً نزدیــك بــه پانــزده ،بیســت ســال اســت كــه كشــور
آمریــكا هــم بــه خاطــر مشــكالت اقتصــادی و دولتــش خریدهایــش
كمــر شــده و تقریبـاً بــه نوعــی فــرش در زمــره كاالهای كلكســیونی
شــده و بیشــر مجموعهدارهــا فرشهــای ایرانــی را خریــداری
میكننــد.

هامنطــور كــه اشــاره كردیــد بـرای احیــای نقشـههای
ســنتی فــرش كارگاه راهانــدازی كردیــد ب ـرای جواهــر
ســازی نیــز ایــن كار صــورت گرفتــه اســت؟

10

متأســفانه در كشــور مــا هیــچ بهایــی بــه هــر و
هرنمندهــا داده منیشــود و زمانــی كــه مــا ایــن
هرنهــا و هرنمنــدان را از دســت میدهیــم ،تــازه

مســئولین بــه فكــر فــرو میرونــد؛ از تقریبــاً پنجــاه ســال پیــش
تاكنــون ،هــر حكاكــی در كشــور مــا تقریبـاً رو بــه انقـراض اســت.
مــا تعــداد انگشتشــاری هرنمنــد در ســطح كشــور داریــم كــه
حكاكــی میكننــد و در حــال حــارض اكــر افـرادی كــه كار حكاكــی
انجــام میدهنــد ،در فضــای ماشــین آالت صنعتــی رفتهانــد .مــا
مجموعـهای بـرای ایــن كار نیــز راه انــدازی كردیــم و پنجــاه نفــر از
جوانــان هرنمنــد ایرانــی را جمــع آوری كردیــم كــه هــر كــدام هــری
را دارنــد ،انجــام میدهنــد و از صفــر تــا صــد كار حكاكــی بــر روی
ســنگهای قیمتــی را در مجموعــه خودمــان انجــام میدهیــم.
البتــه برخــی از ســنگها را وارد میكنیــم و تراشهایــی مثــل
شمســه و ترنــج كــه رو بــه فراموشــی رفتــه را روی ســنگ حكاكــی
میكنیــم.
در مورد این تراشههایی كه گفتید ،لطفاً توضیح دهید.
االن ایــن تراشــههای شمســه و ترنــج را تنهــا در مــوزه گلســتان
میتوانیــم مشــاهده كنیــم ،ولــی مــا آنرا احیــاء كــرده و آمــوزش
دادهایــم .بعــد از آن هــر حكاكــی اســت كــه چنــد نفــر حــكاك را
جمــع كــرده و بـرای آنهایــی كــه دوســت دارنــد؛ فضــای آموزشــی
ســاختیم .آنهــا را آمــوزش داده و هــر كــدام كــه متایــل
بــه همــكاری داشــتند ،در همیــن مجموعــه بــه
كارگرفتــه شــدند و در حــال حــارض نزدیك
بــه هفــت نفــر حــكاك در مجموعــه
مــا مشــغول بــه كار هســتند.
مــا شناســنامهای ســه زبانــه
بــرای آثــار تهیــه میكنیــم و
همینطــور فاكتــوری كــه بــه
انضــام آن اســت تــا خریــدار
بــا كــال اطمینــان بتوانــد
از ایــن كاالهــای هــری
خریــداری منایــد .در جنــوب
شــهر تهـران كارگاه و گالــریای
راه انــدازی کردیــم كــه خودمــان
صفــر تــا صــد كار ،از ســنگ گرفتــه
تــا تــراش ،حكاكــی ،جواهرســازی و
ركابســازی را در مجموعــه خودمــان
انجــام میدهیــم و طــا ،نقــره و فدیــوم را در
مصالــح زیورآالمتــان اســتفاده میكنیــم و در گالــری
خودمــان بــه فــروش مــیرود.
فدیوم چیست؟

بــه عنایــت اســتاد معلــم در فرهنگســتان هــر در حــال برگ ـزاری
منایشــگاه هســتیم كــه خیلــی مــورد اســتقبال هرنمندهــا و مــردم
قـرار گرفتیــم .چــون بـرای مــردم مــا جالــب اســت مخصوصـاً قــر
جــوان كــه حتــی برخــی از ایــن هرنهــا را ندیدنــد.
آیا در حوزه جواهرات حكاكی شده فعالیتی وجود ندارد؟
هماكنــون در حــال تولیــد بحــث جواه ـرات ســنتی هســتیم .شــا
اگــر میخواهیــد طــا بخریــد ،طالفروشـیهای معتــری هســت كــه
مــردم از آنهــا طــا و نقــره میخرنــد ولــی در مــورد ســنگهای
حكاكــی شــده ،هیــچ مرجعــی نیســت كــه مــردم بتواننــد بــه آن
اعتــاد كننــد و خدمــات پــس از فــروش و جنــس اصــل داشــته
باشــد .در بحــث انگشــر حكاكــی رس بازارهــا روی دســت داللهــا
معاملــه میشــد و هیــچ تعهــدی بــر اصــل بودنشــان نبــود .ایــن
مجموعــه بعــد از راه انــدازی ،مرجعــی شــد بـرای اینكــه خریدارهــا
بتواننــد اعتــاد كننــد و از ایــن هــر بــا خیــال راحــت اســتفاده
كننــد و مــا بتوانیــم در احیــای ایــن هــر رســالت خودمــان را انجــام
بدهیــم .امیــدوارم بتوانیــم بــه كمــك مســئولین و متــام مدیرانــی
كــه دنبــال نــگاه داشــن فرهنــگ ایرانی_اســامی هســتند كــه یکــی
از مهمرتیــن ایــن هرنهــا میتوانــد بحــث حكاكــی روی ســنگ
باشــد؛ چــون هــم ایرانــی هســت و هــم بــه خاطــر اینكــه روی
ایــن ســنگها بیشــر حكاكــی مذهبــی و اســاءالله ذكــر میشــود؛
اســامی اســت ،بتوانیــم هرنمــان را حفــظ كنیــم .مــا ب ـرای اینكــه
بتوانیــم ایــن هــر را بــه دســت همــه آدمهــا برســانیم و فقــط در
قــر خــاص اســامی نباشــد ،روی ســنگها نقــوش و اشــعاری را
هــم دادیــم كــه حكاكــی كننــد تــا غیــر مســلامنها محــروم از
داشــن هــر ایرانــی نباشــند.
قصد دارید كه این هرن را خارج از كشور هم ارائه بدهید؟
راهانــدازی ایــن مجموعــه مســتلزم حامیــت مســئولین اســت ،چــون
آثــار بــه ســادگی قابــل عرضــه نیســتند .البتــه مــا ایــن مجموعــه را
بــا رسمایــه كامـاً شــخصی راهانــدازی كردیــم .دركشــورهای خارجــی
مخصوصــاً كشــورهای مســلامن ،اســتقبال خیلــی خوبــی از مــا
میشــود؛ تاكنــون بـرای منایشــگاه عــان ،قطــر ،كویــت ،عربســتان
و كشــورهای دیگــر درخواســت كردنــد كــه منایشــگاهی را برگ ـزار
كنیــم؛ ولــی رفــن بــه چنیــن منایشــگاههایی مســتلزم حامیــت اســت
تــا مــا بتوانیــم ارائــه خوبــی بدهیــم .انشــاءالله اگــر ب ـرای رفــن
بــه كشــورهای دیگــر حامیتــی باشــد ،قطع ـاً در چنــد مــاه آینــده،
نخســتین منایشــگاه كشــورهای عربــی را رشكــت میمنائیــم.
این منایشگاه به صورت انفرادی است یا گروهی؟

لطفــاً از فعالیتهــای منایشــگاهی و گالــری كــه در حــوزه امــكان دارد ایــن ســنگها كــه روی آن حكاكــی میشــود از بیــن
برونــد؟
جواهــرات داریــد ،بفرماییــد.
در اســفند مــاه ســال  1395بـرای اولیــن بار در هرن جواهرســازی ،بلــه .یــك آفتــی كــه در صنایــع دســتی داریــم شكســن آثــار هســت.
در منایشــگاه صنایــع رشكــت كردیــم كــه مــورد توجــه وزیــر ایــن دیگــر جــزو آن هزینههــای صنایــع دســتی اســت .ایــن
صنایــع قــرار گرفــت .در حــال حــارض نیــز بــه لطــف خــدا و اتفاقهــا میافتــد و مــا بایــد بپذیریــم .چــون صنعــت ،صنعــت
11
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فدیــوم تركیبــی از پاالدیــوم و نقــره اســت و فلــزی اســت كــه انفـرادی اســت چــون در كشــور مــا چنیــن عرضـهای كــه حكاكــی در
نقــره و پاالدیــوم را در آن مخلــوط میكننــد مثــل پالتیــن
جواه ـرات كنــار هــم باشــد را فقــط مــا انجــام دادیــم .چــون شــا
در شــهرهای مشــهد و قــم و شــهرهای زیارتــی ،حكاكــی روی ســنگ
از لحاظ ارزش از نقره گرانتر است؟
و انگشــر را میبینیــد ولــی بــه عنــوان جواه ـرات ســنتی كــه یــك
از دیــد ارزش اول پالتیــن ،بعــد طــا ،بعــد از آن فدیــوم و بعــد خانــم بتوانــد طــا و برلیــان و ســنگ مذهبــی بــا ذكــر مذهبــی را
كنــار هــم داشــته باشــد؛ فقــط در ایــن مجموعــه انجــام میشــود.
نقــره قـرار دارد.

ولــی صــادرات و فعالیــت فــرش مــا نزدیــك بــه صــد ســال اســت كــه
در خانــواده مــا جــاری اســت.

دســت اســت و كار ماشــین نیســت.
فكــر میكنیــد اگــر منایشــگاه برگ ـزار كنیــد ،از لحــاظ اقتصــادی،
كمــك بــه درآمــد ارزی داشــته باشــید؟

آیا در این زمینه تحصیالت آكادمیك دارید؟

اگــر توریســت و یــا مقــام سیاســی وارد كشــور مــا بشــود و بخواهــد نخیر .مدیریت فرهنگی خواندم
ســوغات تهیــه كنــد ،ســوغات هــر كشــوری صنایــع دســتی آن
برنامه ای برای آموزش این رشته دارید؟
كشــور اســت.
اگــر بــا ســازمان فنــی وحرفـهای و دانشــگاه هــر بتوانیــم فعالیــت
داشتهباشــیم ،میتوانیــم یــك رشــته دانشــگاهی درســت كنیــم.
مث ـاً طــرح ركابهــای تیمــوری و صفــوی را اص ـاً كســی ندیــده
و مــا از كتابهــای تحقیقــی برداشــت كردیــم و داریــم تولیــد
میكنیــم و نیازمنــد یــك محیــط آكادمیــك هســت كــه جوانهــا و
دانشــجوها بتواننــد بشناســند و آمــوزش ببیننــد.

صنعــت دســتی كشــور مــا بیشــرین تنــوع در دنیــا را دارد.
كشــورهای مســلامن كــه رابطــه بیشــری بــا مــا دارنــد ،بهرتیــن
ســوغات بـرای آنهــا تابلوهــای خطــی ،انگشــر و جواهـرات ســنتی
بــا نوشــته اســاءالله یــا آیههــای قــرآن اســت .ایــن خــاء را مــا
داشــتیم كــه بــا ایــن مجموعــه توانســتیم ایــن هــر را بــه دســت
مرصفكننــدگان خارجــی هــم برســانیم و مــورد استقبالشــان ق ـرار
بگیریــم .بــه هــر حــال صنعــت دســتی و خریــدن اینهــا باعــث
میشــود ارز وارد كشــور مــا بشــود و قطع ـاً كســانی كــه ایــن هــر
را دوســت دارنــد  ،میداننــد كــه فع ـاً فقــط ب ـرای ای ـران اســت؛
مگــر اینكــه بــا كوتاهــی مســئولین و بــا كوتاهــی مجموعههــای
هرندوســت رو بــه رو شــویم و دوبــاره ماننــد صنعــت فــرش ،ایــن
هــر را بدزدنــد ،بربنــد و بــا قیمــت و كیفیــت پایینتــر عرضــه
كننــد.

اگــر بخواهیــم در بحــث كالن كشــوری و فرهنگســتانها و
دانشــگاههای هــر فعالیــت كنیــم ،قطعــاً از تــوان مــا خــارج
هســت و نیــاز بــه حامیــت داریــم.
و آخرین سخن
فقــط درخواســتی دارم اگــر صــدای مــا بــه گــوش كســی رســید كــه
واقعـاً دلــش ســوخت و بـرای فرهنــگ و هــر ایرانــی توانســت كاری
بكنــد در هــر جایگاهــی ،بــه هــر حــال وظیفــه خودشــان بداننــد
تــا نســل جــوان مــا از ایــن هــر محــروم نباشــند .قدیمیهــای
مــا از فرشهــای ایرانــی اســتفاده میكردنــد و هنــوز اســتفاده
میكننــد و حــارض نیســتند از فرشهــای ماشــینی اســتفاده كننــد.
ایــن نســل اگــر از دنیــا بــرود نســل جدیــد مــا از جواهـرات ســنتی
و فرشهــای ایرانــی چــه میداننــد؟ میرونــد از تایلنــد جواه ـرات
میخرنــد كــه نــه ســنگ و طــرح اصیــل دارد نــه هــری .چــون
آنهــا تبلیــغ میكننــد.

مــا اتحادی ـهای نداریــم  .كارمندامنــان را منیتوانیــم بیمــه كنیــم .از
می ـراث فرهنگــی مجــوز تولیــد میگیریــم ولــی شــهرداری ته ـران
اجــازه زدن تابلــو و فعالیــت منیدهــد .ســال  61در مجلــس شــورای
اســامی ،شــش هــر تصویــب شــد كــه صنعت(حكاكــی) جــزو آن
شــش هــر نیســت و هماكنــون هــم منیآینــد ببیننــد و نــام ایــن
هــر را وارد كننــد .
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بــه هــر حــال مــا تــا جایــی كــه تــوان داشــتیم آمدیــم و كوتــاه
منیآییــم  .باالخــره بایــد مســئولین و دوســتداران هــر هــم بیاینــد و
ایــن كار را بــه نتیجــه نهایــی برســانند .در حــال حــارض ایــن رشــته تقاضــا دارم هــر كــس بــه هــر ایرانــی و نگاهــداری عالقــه دارد و بــا
نــه در فنــی و حرف ـهای و نــه در دانشــگاه تعریــف نشــده و ایــن توجــه بــه اشــتغال جوانهــا و چــه بهــر اینكــه اشــتغال جوانهــای
بایــد تعریــف بشــود .
هرنمنــد باشــد ،كمــك كنــد .بســیاری از جوانهــای هرنمنــد مــا هیــچ
شــغلی ندارنــد ،جایگاهــی ندارنــد ،پشــتوانهای نیســت و بــرای
در منایشــگاه فــرش بیشــر فرشهــا بــا زمینههــای قرمــز و الكــی همیــن مجبورنــد بــه شــغلهای خدماتــی روی بیاورنــد تــا ام ـرار
هســت تــا زمینههــای كــرم آیــا علــت خاصــی دارد؟
معــاش كننــد .ب ـرای همیــن مــن یــك رسی از ایــن جوانهــا را كــه
علــت خاصــی نــدارد و كالً رنــگ قرمــز روی فــرش بیشــر بــوده ،پدرهایشــان قلــم زنــی میكردنــد و خودشــان كارهــای خدماتــی
مثــل رد كارپــت كــه بــرای فرشهــای مســئولین و هرنمنــدان داشــتند را جمــع كــردم تــا شــغل پــدری خــود را احیــاء كننــد .تــا
میاندازنــد و از قدیــم االیــام فــرش را بــه رنــگ قرمــز میشــناختند اینجــا وظیفــه مــا بــوده و قطعـاً نیازمنــد حامیــت مســئولین و متامی
و رنگهــای گــرم مثــل قرمــز  ،طالیــی و ســبز بیشــر روی فرشهــا هرندوســتان هســتیم و تقاضــا دارم كــه كمــك كننــد و نگذارنــد كــه
بــه كار میرفتــه اســت .اگــر زمینــه فــرش قرمــز باشــد ،نقشــه فــرش بــا از بیــن رفــن آن آدمهــا و از دنیــا رفــن آن هرنمندهــا ،هــر مــا
هــم از كشــور مــا بــرود و نســل جــوان مــا نداننــد كــه كشــور مــا
بیشــر خوانــا میشــود .
چــه هرنهــای اصیلــی داشــته اســت.
آیــا شــا كارگاه فــرش هــم داریــد ؟ آیــا فرشهایتــان بــا برنــد
امیــدوارم مجموعــه كالهــدوزان بتوانــد نتیجــه خوبــی داشــته باشــد
كالهدوزان تولیــد میشــود؟
كــه هــم باعــث افتخــار و رسبلنــدی خودمــان باشــد و هــم هــر مــا
بلــه كارگاه داریــم امــا بــا برنــد خودمــان تولیــد نكردیــم .ولــی را بــه دنیــا نشــان بدهــد و بتوانیــم همچنــان بگوییــم كــه هــر نــزد
در منطقــه عشــایری شــیراز و بختیــاری داریــم تولیــد میكنیــم ایرانیــان اســت و بس.
و انشــاءالله در چنــد مــاه آینــده تولیــد را بــه بهرتیــن درجــه
میرســانیم .
شام بیشرت صادرات و فروش داشتید تا كارگاه آموزشی؟
كارگاه فــرش بافــی را تقریبــاً نزدیــك ده ســال اســت کــه داریــم؛
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كتــاب «دریــدا در قابــی دیگــر» از مجموعــه «در قابــی دیگــر»
نوشــته كویــن ملكــوم ریچــاردز بــا ترجمــه فــرزاد جابراالنصــار
توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر منتــر شدهاســت.
نویســنده ایــن كتــاب ،دكــر كویــن ملكــوم ریچــاردز اســتاد ارشــد
دانشــگاه هرنهــای زیبــای پنســیلوانیا اســت كــه در زمینههــای هــر
و زیباییشناســی ســده نوزدهــم میــادی ،هــر معــارص ،نظریههــای
فیلســوفان فرانســوی و تاریــخ ســینام تدریــس و پژوهــش میكنــد
و همچنیــن مطالعــات ویــژهای بــر آراء ژاك دریــدا در كارنامــه خــود
دارد.
ژاک ِدریــدا ( ۱۹۳۰تــا  )۲۰۰۴فیلســوف الجزایــری تبــار فرانســه
اســت .تئوریهــای وی در فلســف ٔه پســت مــدرن و نقــد ادبــی تأثیــر
فراوانــی گذاشــت .وی کــه از عرصـ ٔه پدیدارشناســی بــه ســاختارگرایی
و ساختارشــکنی نزدیــک شــد بــا دیدگاههایــش دربــاره زبــان ،دانــش
و معنــا و بــه ویــژه ماهیــت مــن ،مــورد توجــه ارتباطشناســان قـرار
گرفــت .دریــدا در آثــارش فاصلــه بیــن فلســفه و ادبیــات را کاهــش
داد و بــه عنــوان یــک منتقــد ادبــی قدرمتنــد هــم شــناخته شــد.
شــهرت ایــن فیلســوف الجزایــری بــه عنــوان روشــنفكر در دو دهــه
آخــر فعالیتهایــش افزایــشیافــت و بــه ســبب آراء و اندیش ـهاش
بــه دفعــات در رســانههای فرانســه و جامعــه دانشــگاهی مــورد
اهانــت ق ـرار گرفــت.
ریچــاردز دربــاره كتابــش چنیــن آورده اســت «:بــا قـرار دادن دریــدا
در قابــی دیگــر ،ســعی منــودهام منتهــای مهمــی را معرفــی كنــم كــه
بــا موضوعــات مــورد عالقــه دانشــجویان هرنهــای دیــداری مربــوط
بودهانــد .خواننــده نــه فقــط بــا متــون مهمــی دربــاره هرنهــای
دیــداری از جملــه حقیقــت در نقاشــی ،خاطـرات نابینــا :خودنــگاره
و ویرانههــای دیگــر ،خوانــش حــق بازجویــی بلكــه بــا بعضــی آراء
كلیــدی دریــدا نیــز كــه بنیــان نظریــه و كنش واســازی وی را تشــكیل
میدهنــد ،آشــنا میشــود .مــا بــه وجــوه اش ـراك اندیشــه دریــدا
و دغدغــه هــای فرهنــگ دیــداری توجــه ویــژهای خواهیــم داشــت.
در ایــن اثنــا مدخلهــای متعــددی بــرای ورود بــه آثــار تحســین
برانگیــز پــدر واســازی بــه خواننــده پیشــنهاد خواهــد شــد».
مشــهورترین اصطــاح دریــدا مفهــوم  Déconstructionاســت
کــه آن را در فارســی بــه ساختارشــکنی ،واســازی و شالودهشــکنی
ترجمــه کردهانــد .البتــه واژه ســاختار در ایــن اصطــاح نبایــد بــا
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تهــای
اصطــاح فلســفی ســاختار بــه معنــی  Structureدر عبار 
ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی یکســان تصــور شــود .وی ایــن
اصطــاح را نخســتین بــار حــدود چهــل ســال پیــش بــه كار بــرد و
اكنــون چنــان فراگیــر شدهاســت كــه نــه فقــط در مــورد رشــتههای
دانشــگاهی بــه كار مــیرود ،بلكــه موضــوع ثابــت بحثهــای
كارگاهــی ،منایــش هــای تلویزیونــی ،اینرتنــت و ســینام شدهاســت.
در بخشــی از مقدمــه كتــاب آورده شدهاســت «:در حقیقــت رویــداد
رسنوشتســازی كــه موجــب شــد هویــت دریــدا در حــد متفكــر
بیناملللــی ارتقــا یابــد؛ در ســال  1966و در دانشــگاه جانــز هاپكینــز
در بالتیمــور رخ داد .ایــن موقعیــت هامیشــی بــود بــا موضــوع
ســاختارگرایی .در ایــن زمــان ســاختارگرایی بــه عنــوان نیرویــی
تعیینكننــده در اوج بــود .مردمشــناس ســاختارگرا كلــود لــوی
اســروس( )2009-1908درآثــار خــود كوشــیده بــود؛ اثبــات كنــد كــه
ســاختارگرایی ایــن امــكان را بــه مــا میدهــد كــه جوامــع «ابتدایــی»
را از طریــق كشــف تقابلهــای بــزرگ آنهــا بــا متدنهــای فعلــی
كــه ســاختار ایــن جوامــع را پدیــد مــیآورد مــورد مطالعــه قــرار
دهیــم .امــا دریــدا جســورانه اعــام كــرد كــه رویكــرد انقالبــی مــورد
ادعــای ســاختارگرایی در مــورد جهــان رصف ـاً تك ـرار هــان گرایــش
متامیــت خواهــی اســت كــه مشــخصه گفتــان ســنتی تفكــر غــرب
بــه شــار م ـیرود.
بیاعتــادی دریــدا بــه نظامهایــی كــه ســعی دارنــد تفســیری
واحــد را بــه حــوزهای از پژوهــش نظــری تحمیــل كننــد؛ میتوانــد از
تجربــه او در زمینــه اســتعامر نشــئت گرفتــه باشــد.
اســتعامر نظامــی اســت كــه منافــع گروهــی را بــه قیمــت زیرپــا
گذاشــن منافــع گروهــی دیگــر تأمیــن میكنــد و تفكــر غربــی ،بــا
معرفــی یكــی از شــیوههای تفســیر جهــان یــا اثــر هــری بــه عنــوان
تنهــا شــیوه ممكــن ایــن جانبــداری را تك ـرار میكنــد.
دریــدا بـرای مقابلــه بــا ایــن گرایــش بــه ســوی پیچیدگیهــا مدخــل
تــازهای میگشــاید .نشــان میدهــد كــه ســاختارهایی كــه امــكان
معرفــی آرائ مــا را فراهــم میآورنــد؛ تفســیرهای سیاســی ،مذهبــی
و هــری مــا را نیــز تعییــن میكننــد».
از نظــر دریــدا،کل ســنت فلســفی غــرب بــر شــالودههای متافیزیکــی
خــاص اســتوار بودهاســت.در واقــع دریــدا بــا ترفنــد ساختارشــکنی
در پــی بـ ه پرسـشگرفنت آن شــالوده برآمــد .ساختارشــکنی کــه ریشــه
در اندیش ـههای هایدگــر و سوســور ،زبانشــناس ســاختگرا ،داشــت،
در حقیقــت بــه خوانــش دریــدا از آثــار افالطــون بازمیگــردد.
ایــن نشــان میدهــد کــه ســنت فلســفی غــرب پایههایــی قــوی در
متافیزیــک افالطونــی دارد .دریــدا اصطــاح ساختارشــکنی را از خالل
آثــار هایدگــر ابــداع کــرد؛ امــا جالــب اینجاســت کــه ایــن اصطــاح
پیــش از هرچیــز نقــد دریــدا از متافیزیــک افالطــون اســت.
هایدگــر شــاگرد ادمونــد هــورسل بنیانگــذار پدیدارشناســی
فیلســوفان ،یكــی از مهمتریــن افـراد تاثیرگــذار بــر اندیشــه متفكـران
فرانســوی در دوره پــس از جنــگ جهانــی بــود .بخــش عمــده مكتــب
اگزیستانسیالیســم خــاص ســارتر قــوت اندیشــه خــود را مدیــون
آســان فهــم منــودن جنبههایــی از تحلیــل هایدگــر دربــاره دازایــن
اســت( .ایــن لغــت در لفــظ بــه معنــای آنجــا بــودن اســت .دازایــن
اصطالحــی اســت كــه هایدگــر ب ـرای متامیــز منــودن تصــور خویــش
در بــاب «هســتنده» از تصــور ســنتی دربــاره هســتی در فلســفه
غــرب بــه كار میگیــرد).
دریــدا تفكــرش را بــه كمــك رســانههای ارتبــاط جمعــی بــرای
مخاطــب عــام عامیانهتــر بــه كار میبــرد .از موقعیــت خویــش
بــه عنــوان شــخصیتی شــناخته شــده اســتفاده كــرد و بــه طیــف
گســردهای از مســائل روز از جملــه پرونــده مومیــا ابوجــال ،ایــدز،

هویــت او بــه كیســتی ناظــر وابســته اســت و بدیــن ســان دریــدا
جهانــی را آشــكار میكنــد كــه در آن هویــت امــری چندگانــه و
خــارج از فــرد اســت .وی معتقــد اســت مداخلــه دیگـران در كیســتی
مــن تأثیرگــذار اســت .منتهــای ژاك دریــدا ( )2004-1930حــوزه
هــای بســیار متنوعــی از پژوهشهــای خالقانــه و اندیشــمندانه را
در بــر میگیــرد .نویســنده معتقــد اســت« :در اواخــر ســده بیســتم
معدودنــد متفكرانــی چــون او كــه بــه نحــوی ایــن چنیــن بــارز از هر
لحــاظ در مباحــث مهــم تفكــر انتقــادی معــارص تأثیرگــذار بــوده
باشــند».
كتــاب در ده فصــل بــا عناوینــی چــون واســازی و از گراماتولــوژی:
چــه چیــزی در نــام هســت؟؛ قاببنــدی حقیقــت در نقاشــی؛ ایــن
پوتیــن هــا بــرای پیــاده روی ســاخته شــدهاند؛ شــكل دادن بــه
واســازی /واســازی شــكل دهنــده؛ وارونگیهــای كتابهــای مصــور،
واســازی فضــای خانــه ،رســتاخیز واســازی؛ جنــون پســتی :كارت
پســتال هــا و مــدارك شناســایی؛ مناســك نگریســن؛ هیــچ مدیــوم
مباركــی وجــود نــدارد :دریــدا و امــر تلویزیونــی بــه بررســی آراء ژاك
دریــدا پرداختهاســت.
كتــاب «دریــدا در قابــی دیگــر» از مجموعــه «در قابــی دیگــر»
نوشــته كویــن ملكــوم ریچــاردز بــا ترجمــه فــرزاد جابرالنصــار توســط
مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر در  230صفحــه بــه قیمــت 11500
تومــان بصــورت قطــع جیبــی منتــر شدهاســت.
عالقهمنــدان بــرای خریــد كتــاب میتواننــد بــه نشــانی خیابــان
ولیعرص(عــج) نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی شــاره 1550
ســاختامن مركــزی فرهنگســتان هــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن
مراجعــه مناینــد و یــا بــا شــاره تلفــن  66490990متــاس حاصــل
مناینــد.

موادمخــدر ،گســرش ســاحهای امتــی ،تروریســم ،بیخامنانــی،
مهاجــران غیــر قانونــی مقیــم فرانســه و  ...پرداخــت.
وی ایــن اواخــر در نوشــتهها و تأمــات فلســفیاش مســتقیامً بــه
اخــاق نقــش نهادهــای دانشــگاهی مطالعــات حقوقــی ،دوســتی و
الهیــات میپــردازد.
دریــدا هرگــز از كاوش در منونههــای افراطــی دســت منیكشــد.
آنجــا كــه تقابلــی ســاختاری در هــم میریــزد و ایــن منونههــای
افراطــی بــه ســهم خــود موقعیتهایــی را پدیــد میآورنــد كــه
طــی آنهــا تصمیمگیــری رضوری میشــود .منونههــای افراطــی از
مســائلی درون ســاختار پــرده برمیدارنــد كــه رصفــاً بــا اندیشــه
تقابلــی ســاخته شــدهاند.
دریــدا بــا دقــت در انگارههــا و پدیدارهایــی كــه تابــع منطــق
«هــم ایــن /هــم آن» بــه جــای منطــق « یــا ایــن /یــا آن» هســتند.
حالتــی از تفكــر را پیشــنهاد میدهــد كــه بــه نظــر میرســد بــه
خوبــی بــا جهــان مــا همخوانــی دارد .جهانــی كــه در آن ســاختارهای
چندگانــهای كــه آثــار هــری مــا و حیــات روزانهمــان را ســامان
میدهنــد بــا یكدیگــر در تصــادم انــد .هــان طــور كــه اندیشــه
دریــدا پیوســته نشــان میدهــد وضعیــت انســانی مــا همــواره نشــان
وســاطت را بــر خــود دارد.
اتفاقــات دوران زندگــی دریــدا در الجزایــر و مهاجرتــش بــه فرانســه
پــس از اســتقالل الجزایــر از مســتعمره فرانســه و نــگاه حكومــت
فرانســه بــه او بــه عنــوان ناشــهروند در اندیشــه وی ویــژه تعلــق
خاطــرش بــه مفهــوم تفــاوت تأثیرگــذار بودهاســت .تجربــه وی
موجــب شــده تــا در مــورد شــناختهایی كــه از خــود كســب كــرده
اســت؛ مرتبــط باشــد.
از نظــر دریــدا ایــن شــناختها بســته بــه كیســتی ناظــر بــا یكدیگــر
فــرق دارنــد .دریــدا كــه از نــگاه فرانســویان یــك یهــودی الجزایــری
اســت بســته بــه نــگاه ایدئولوژیــك مرجــع ناظــر گاهــی اروپایــی
گاهــی غیــر اروپایــی دانســته مــی شــود .از ایــن رو ماهیــت متغیــر
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فرزاد زادمحسن

پژوهشــکده هــر ســومین نشســت از سلســله نشســتهای
تخصص یـپژوهشــی« :تأثیــر اســام بــر هــر رشق» را بــا نــگاه ویــژه
بــه میـراث معــاری ،بــاغ و منظــر ،صنایــع دســتی از منظــر تعامــل
هــر و فرهنــگ ایــران و رشق و بررســی تطبیقــی آن بــه روایــت
چهارتــن از صاحبنظــران هرنهــای ایرانــی و رشقــی و بــا حضــور
عالقهمنــدان برگــزار کــرد.
ایــن نشســت تخصصــی بــه همــت گــروه هــر رشق پژوهشــكده
هــر و بــا حضــور صاحبنظ ـران هــری و اهالــی پژوهــش و هــر،
در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد.
ســخرنانان در ایــن نشســت مباحــث مختلفــی را در ایــن زمینه مطرح
کردنــد و هــر یــک بــا دیدگاهــی خــاص بــه بررســی موضوع نشســت
پرداختنــد :حشــمتالله متدیــن از «تأثیــر باغهــای ایران یـاســامی
در باغســازی گورکانیــان هنــد» ســخن گفــت ،و مهــرداد امیرآقایــی
بــه «تأثیــر صنایــع دســتی و هرنهــای سـ ّنتی ایـران بــر هــر مــرق
زمیــن» پرداخــت .محمدرضــا ریاضــی «انعــکاس و تــداوم تأثیــر
هــر ای ـران در هرنهــای چیــن» را مطــرح منــود و رسانجــام ،قاســم
مطلبــی بــه تبییــن «بازخوانــی شــیوه منظرســازی غربــی بــر اســاس
آموزههــای رشق» بـرای حــارضان پرداخــت .گزارشــی از ایــن نشســت
تخصصــی را از نظــر میگذرانیــد.
باغ ایرانی؛ متثیلی از بهشت
آغازگــر نشســت حشــمتالله متدیــن (دکــرای معــاری و تاریــخ
هــر از دانشــگاه ســوربن فرانســه و مــدرس دانشــگاه) بــود کــه از
تبارشناســی و انگارههــای متثیل یـتجریــدی و ســیر تحــول باغهــای
تـســ ّنت و ســاختار مفهومــی و
ایرانــی و تفــاوت آن در صور 
زیباییشــناختی بــا منونههــا و نظایــرش در دیگــر نقــاط جهــان
ســخن گفــت و بــه بررســی تطبیقــی و مقایس ـهای باغهــای ای ـران
و هنــد پرداخــت.
وی ،ابتــدا بــا ایــن تعریــف کــه «بــاغ ایرانــی ،باغــی اســت منظــم؛
و متثیلــی اســت از بهشــت» یــادآور شــد :مــا در حــال حــارض نُــه
بــاغ بیشــر نداریــم کــه ،مطابــق تعریــف یونســکو ،منطبــق بــا
تعریــف «بــاغ ایرانــی» باشــد .ایــن باغهــا بــه دو گــروه عمــده
15
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تقســیم میشــوند .1 :رســمی :باغهایــی کــه پیدایــش و بنــای
آنهــا بــه دنبــال دســتورالعمل قدرمتنــدی بــود ه اســت ،ولــی مــن
با غـچمنهــا و با غـصحراهــا را در شــار ایــن باغهــا منیدانــم
و از اینهــا بیشــر بــه گوشــههای عیــش میتــوان تعبیــر کــرد.
یکــی از مهمتریــن دالیــل پیدایــش باغهــای ایرانــی دالیــل اقلیمــی
اســت .الگــوی چهاربــاغ ایرانــی بــر یــک «هندســه مرکزگـرا» مبتنــی
اســت؛ .2الگــوی محــوری دیگــری کــه وجــود دارد «الگــوی محــوری
بــاغ ایرانــی» اســت.
حشــمتالله متدیــن ،ســپس بــه ترشیــح دو هندســه اصلــی در
شکلبخشــی و تکویــن الگــوی بــاغ ایرانــی پرداخــت و گفــت :مــا
یــک «هندســه تقارنمحــور» یــا «ســوگرا» داریــم و یــک «هندســه
مرکزگــرا» و یکــی از مشــخصههای بــاغ ایرانــی ،انعطافپذیــری
آنهاســت .ایــن پژوهشــگر معــاری ایران یـاســامی ،در ادامــه بــا
بیــان ویژگیهایــی از بــاغ کــوروش ـکــه کهنتریــن و نخســتین بــاغ
ایرانــی ثبتشــده در تاریــخ بــا ســاختار مشــبک و شــبکهای اس ـتـ
ســه قالــب و الگــوی عمــده در باغهــای ایران یـاســامی و هنــدی
را اینچنیــن برشــمرد .1 :چهاربــاغ؛  .2باغهــای شــبکهای (نظیــ ِر
با غـمقربههــای گورکانیــان هنــد ،بــاغ هزارجریــب ،بــاغ فرحآبــاد
و)...؛  .3دوبــاغ (بــاغ شــازده ماهــان)
متدیــن آنــگاه از تــازم مفهــوم و انــگاره «قــدرت» و «باغســازی« ،که
منجــر بــه شــکلگیری پدیــدهای بــه نــام «با غـقــدرت» شــده اســت،
اینگونــه ســخن گفــت :مــا در باغهــای رســمی ایـران ،قطعـاً ،ردّپــای
تفکــر ایجــاد «قــدرت» را مشــاهده میکنیــم .هــدف گورکانیــان
هنــد از باغســازی ایجــاد قدرتــی بــود ،کــه در «معــاری» نهایــت
جلوهبخشــی خــود را داشــت .ویژگــیای کــه باعــث شــکلگیری
متــام ایــن «با غـقدرت»هــا شــده اســت بــا اهــداف مختلفــی از
جملــه :لــذّت ،مذهــب و سیاســت در رستــارس تاریــخ ایــران در
قالــب مفهــوم محــوریِ «قــدرت» شــکل گرفتهاســت .وی در ادامــه
مؤلفههــای ایــن قــدرت را اینگونــه فهرســت کــرد .1 :وســعت؛
 .2نظــم (حــوض ،رسدر و)...؛  .3تســلط بــر معــاری ( از جملــه
صفههــای هنــد کــه باعــث قدرتبخشــی مضاعــف بــه معــاری
عظیــم گورکانیــان هنــد میشــود )؛  .4تعــداد؛  .5گونهشناســی (کــه
تنــوع و گوناگونــی آن همــواره منــادی از قــدرت اســت)؛  .6مقــدار
آب (کــه هرچقــدر زیادتــر باشــد بــاغ هــم وســیعتر اســت و منونــه
آن در بــاغ هزارجریــب اصفهــان قابــل توجــه اســت کــه از زایندهرود
تأمیــن میشــده و کابــل و ســمرقند هــم چــون از منابــع آب زیــاد
برخــوردار بودنــد الگــوی بــاغ اســام یـایرانی شــدند .یــا در منونــه
بــاغ ســعادتآباد در اصفهــان کــه در نــوع خــود یــک با غـدریاچــه
بــود)؛  .7تزئینــات و نقــوش.
متدیــن آنــگاه بــه کارکردهــای «آب» در باغســازی ایران یـاســامی
اشــاره کــرد و گفــت :کارکــرد اول آب در ایــن ســ ّنت باغســازی،
کارکــر ِد «دیدنــی» اســت کــه بــر مبنــای تق ـدّس طرحریــزی شــده
و بــه آن دســت منیزننــد و یکــی از اهــداف عمــدهاش ،آینــه دادن
بــه ســاختامن و بخشــیدن قــدرت مضاعــف بــه بنــا اســت .دومیــن
کارکــرد آب ،انعــکاس تصویــر آســان در حــوض بودهاســت .ایــن
کارشــناس و پژوهشــگر فرهنــگ و تاریــخ معــاری ای ـران در ادامــه
بــه مــواردی چــون سـ ّنت دیــوان عــام ،دیــوان خــاص و حــرم اشــاره
کــرد کــه از کاخهــای امــوی دمشــق بــه ای ـران و ســپس بــه هنــد
انتقــال یافــت .مقایســه باغهــای ایـران و هنــد بــه عنــوان دو سـ ّنت
بــزرگ باغســازی ،بخــش پایانــی مباحــث دکــر متدیــن بــود کــه
اظهــار داشــت :در باغســازی هنــد دیگــر از انبــوه درختــان خــری
نیســت و بیشــر از درختــان کپ ـهای اســتفاده میشــود .بــه لحــاظ
اقلیمــی ،باغهــا در ایـران بایــد فرحبخــش و ســایهدار و خنکابخــش

موجــب ارتبــاط و اشـراک ایـران و چیــن در ایــن صنعــت و صناعــت
بــود و آن :نخســت ،ســبک جانورســانی و نقــوش جانــوری و دوم،
بُعــد رنگشناســی ایــن منســوجات و ابریش ـمبافتها بــوده اســت.
ایــن مــدرس و صاحبنظــر هــر ایــران تأکیــد کــرد :بیشــرین
تأثیــر هــر ایــران بــر هــر چیــن از طریــق ســمرقند و بخــارا و
بــه ویــژه بــه وســیله ایرانیــان ســغدی و از طریــق منســوجات و
اشــیاء دستســاخته بــوده اســت .وی در پایــان ،بــا منایــش تصاویــر
طرحهــا و نقــوش ساســانی ،طرحهــای التقاطــی و ترکیبــی ،دوایــر
متوالــی از نقــوش گیاهــی ،دربــاره احیــای مجــدد هــر ساســانی در
دوره ســلجوقی و انتقــال آن بــه ترکســتان چیــن توضیحاتــی ارائــه
منــود و در بررســی تطــور نقــوش از ای ـران تــا رشق بــا بیــان نقــش
تـاســام) و تجــارت و اقتصــاد از مســیر
عوامــل مذهبــی (مانوی 
جــاده ابریشــم ،ســخن خــود را بــه پایــان رســاند.

باشــند ،امــا در هنــد چنیــن وظیفـهای ندارنــد و بیشــر ترکیــب چمن
و آب هســتند .تفــاوت دوم آن اســت کــه در باغهــای هنــد بــه
دیوارههــای طرفینــی نیــازی ندارنــد .تفــاوت بعــدی آن اســت کــه
صفــه در بــاغ ایرانــی نیســت امــا در هنــد نشــانهای بــرای القــاء
قــدرت اســت .تفــاوت دیگــر در اســتفاده از ســطوح ســخت و
ســطوح نــرم در منظــر اســت .و نکتــه آخــر در تفــاوت ایــن دو آن
اســت کــه باغســازی هنــد ب ـرای اینکــه احتیاجــی بــه هدایــت هــوا
نــدارد بــه تزئیــن آب و ســطوح نــرم روی م ـیآورد (نظی ـ ِر گیاهــان،
باغچههــا و معابــر) ،امــا در باغســازی ایرانــی ،ســطوح نــرم عامــل
اصلــی هدایــت هــوا و فرحبخشــی فضــا محســوب مــی شــوند.
ایران و چین ،پلی از اقتصاد و مذهب تا هرن و فرهنگ
محمدرضــا ریاضــی (محقــق ،مــدرس ،پژوهشــگر و مؤلــف آثــار
متعــددی در هــر ایــران و جهــان از جملــه :فرهنــگ مصــور
اصطالحــات هــر ایـران) ،ســخرنان بعــدی نشســت بــود کــه دربــاره
«انعــکاس و تــداوم تأثیــر هــر ایــران در هرنهــای چیــن» ســخن
گفــت.
وی کــه محــور ســخن خــود را بــر مبنــای منســوجات ،معــاری و
مصنوعــات (اشــیاء و ظــروف) معطــوف ســاخته بــود با بیان شــواهد
و مــدارک تاریخــی نتیجهگیــری کــرد کــه در یــک کریــدور و معــر
طبیعــی کــه از شــال چیــن رشوع میشــود و تــا آســیای مرکــزی
کشــیده شــده و در ســیر خــود از خراســان میگــذرد و ارتفاعــات
الــرز را بــه بینالنهریــن و رسانجــام دریــای مدیرتانــه پیونــد
میزنــد ،آئیــن بودیســم از طریــق افغانســتان و آســیای مرکــزی وارد
چیــن میشــود .در ایــن مســیر و گــذرگاه انتقــال فرهنگــی ،بســیاری
از اشــکال مــا را بوداییهــا و کوشــانیهای افغــان بــه داخــل
چیــن و غــرب چیــن انتقــال میدادنــد .وی ،ســپس ،بــه نقــش و
اهمیــت دیــن مانــوی و پایــگاه آن در ترکســتان چین(شــینجیانگ)یا
ســینکیانگ کنونــی در انتقــال میراثهــای فرهنگــی اشــاره کــرد و
در ادامــه از اســام بــه عنــوان حلقــه مهــم دیگــر در پیونــد و تبــادل
فرهنگهــا نــام بــرد .ایــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه مباحــث خــود
بــا اشــاره بــه دو عامــل مذهــب و اقتصــاد در نقــل و انتقــال تجــارب
فرهنگــی خاطرنشــان کــرد :ایــن ارتبــاط ،بــه نظــر مــن ارتباطــی
دوســویه و متعامــل بــوده و یکــی دهنــده و دیگــری هــم رصفــاً
گیرنــده نیســت.وی در ادامــه بــا بیــان مهــارت چینیهــا در هــر
بافندگــی ،صنایــع نســاجی و ابریشـمبافی ،افــزود :دو عامــل اصلــی

س ّنت باغسازی و منظرهسازی؛ از رشق تا غرب
ســومین ســخرنان نشســت ،قاســم مطلبی (اســتاد دانشــکده معامری
دانشــکده هرنهــای زیبا ،دانشــگاه تهـران ،دکرتای معــاری و طراحی
شــهری از دانشــگاه نیوســاوت ولــز ـ ســیدنی اسـرالیا) بــود کــه بــه
«بازخوانــی شــیوه منظرســازی غــرب بــر اســاس آموزههــای رشق»
پرداخــت .وی در مقدمــه ســخن خــود بــا اشــاره بــه ایــن حقیقــت
کــه ارتبــاط و تعامــل اندیش ـهها بیمــرز اســت و اندیش ـهها مــرز
جغرافیای یـسیاســی برمنیتابنــد و در مــرزی محصــور منیشــوند
و رشق و غــرب را درمینوردنــد از مفهومــی بــه نــام «مرزهــای
متــاس» ســخن گفــت و یکــی از عمدهتریــن ایــن مرزهــای متــاس
را مــرز متــاس غــرب در دوران اســتعامر و اســتیالی خــود بــر رشق
عنــوان کــرد.وی افــزود :در قــرن 18م کــه دوره جنبــش روشــنگری و
تســلط خــردورزی و علــم بــر دیــن و تفکیــک علــم از دین و ســیطره
انســان بــر مقــدرات خویشــن و عــامل اســت و دســتیازی او بــر همــه
نقــاط دنیــا (کــه کاخ ورســای در پاریــس از مهمتریــن تجلیــات ایــن
اندیشــه اســت) تبلــور قدرتــی ملهــم از یــک نگــرش دنیامحــور بــه
جــای دینمحــور را شــاهدیم ،امــا در عیــن حــال کام ـاً هندســی و
مبتنــی بــر آن اندیشــه نظــم کیهانــی کــه در چارباغهــای مــا بــوده
و ارتبــاط ماورایــی را بــه جــای ارتبــاط زمینــی بــه منایــش گذاشــته و
ایــن در ذات خــود اندیشـهای کامـاً دینــی اســت.
وی ،ســپس ،بــه هندســه نظــام معــاری بــاروک پرداخــت و یــادآور
شــد :نظــام باروکــی خاســتگاهی کام ـاً دینــی داشــته و مطابــق آن
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هندســه مانــده امــا معنــا تحــول یافتــه اســت.
عضــو انجمــن بیناملللــی معــاران در ادامــه بــا ترشیــح ســیری از
بــاروک دوران ُرم بــه بــاروک فرانســوی بــه تحــول محوربندیهــا
پرداخــت و معطــوف شــدن نــگاه غــرب و بــه ویــژه سـ ّنت باغســازی
اروپــای انگلوساکســون (بــا مظهریــت و محوریــت انگلســتان) را بــه
سـ ّنتها و حکمتهــای رشق و عمدتـاً کنفوســیوس و الئوتســه بــه
لحــاظ بســرهای فلســفی و جهانشــناختی ترشیــح منــود و اظهــار
داشــت :در اواخــر قــرن 18م ،باغســازی و منظرهســازی بــر اســاس
بنیانهــای کالســیک و نئوکالســیک دیگــر کام ـاً از ُمــد افتــاده بــود
و در همیــن دوره بــود کــه انگلیــس بــه باغســازی و منظرهســازی
رشق روی آورد .وی آنــگاه بــه ویژگیهــا و مؤلفههــای اصلــی
باغســازی چینــی اشــاراتی کــرد و رابطــه انســان بــا طبیعــت در
طراحــی فضــا و ســازماندهی و پیکربنــدی بــاغ در نســبت انســان
بــا محیــط را در ایــن سـ ّنت و مکتــب کهــن باغســازی و منظرســازی
بررســی و تحلیــل کــرد.
ایــن کارشــناس و صاحبنظــر معــاری در پایــان ســیری از تغییــر
و تحــول نظــام ســازماندهی و فضاســازی باغهــای اروپایــی را بــر
اســاس انگارههــای باغهــای چینــی بــا منایــش تصاویــر و توضیحــات
مربــوط ،ارائــه کــرد.

نشســت «بررســی نویافتههــای هــر مانــوی در چیــن و ژاپــن» بــا
هــدف شــناخت عمیقتــر میـراث تاریخــی و متدنــی فرهنــگ و هــر
رشق ،بــا حضــور محمــد شــکری فومشــی و ســونیا میرزایــی برگ ـزار
شــد.
در ایــن نشســت ابتــدا نرسیــن دســتان ،مدیرگــروه هــر رشق
پژوهشــکده هــر ،بــا تببیــن اهــداف ایــن گــروه در فراهــم ســاخنت
امــکان شــناخت بیشــر و عمیقتــر بــا مبانــی و مؤلفههــای ایــن
میـراث هــری و دســتاوردهای آن ،نشسـتهای برگـزار شــده توســط
ایــن پژوهشــكده را گامــی در جهــت تحقــق ایــن هــدف عمــده
دانســت و بــا بیــان مقدمـهای از قلمــرو تفکــر و تعلیــات مانــی و
جغرافیــای فکــری مانویــت و گســرش دامنــه آن تــا مرزهــای رشقــی
و چیــن ،بــه منشــاء و خاســتگاه ایرانــی ایــن « اندیشــه» و «آئیــن»
و اشــاعه هــر در آن رسزمیــن بــا همیــن ریشــه ایرانــی ،پی ـشروی
آن تــا ترکســتان رشقــی و چیــن و شــناخته شــدن آن بــه عنــوان یکــی
از ادیــان رســمی تــرکان اویغــور در ســده  8میــادی اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن منطقــه یعنــی ترکســتان در رشق چیــن و رشقیتریــن
نقطــه چیــن ،بــه عنــوان مــرز فرهنگــی و کانــون تبــادالت و تعامالت
فرهنگــی و هــری آن روزگار بــه شــار میرفتــه اســت.
ادیــان مختلــف ،بــا توجــه بــه همزیســتی در یــک نقطــه و هــم
زمــان بــا هــم و تعامــل و تبــادل و داد و ســتدی کــه بیــن آنهــا
صــورت میگرفــت ،بــر یکدیگــر تأثیــر داشــتند و مــا تقریبـاً در هیــچ
کجــای جهــان آن روزگار ،نظیــر و مشــابهی برایــش منییابیــم.
وی بــا ذکــر ویژگیهــای منطقــه «تورفــان» و گنجینــه عظیمــی
کــه از فرهنــگ ،جهانشناســی  ،طریقــت و هــر مانویــت در آن
نقطــه یافــت شدهاســت ،اظهــار داشــت :تــا کنــون بخــش مهمــی از
اســناد ایــن گنجینــه بــزرگ و پنهــان بــه همــه جــای جهــان از جملــه
آملــان ،فرانســه ،روســیه و ژاپــن انتقــال یافتــه اســت و در موزههــا و
کتابخانــه هــای اروپــای نگهــداری میشــود.
ســپس محمــد شــکری فومشــی و ســونیا میرزایــی بــه ترتیــب بــه
ســخرنانی دربــاره «نویافتههــای هــر مانــوی در چیــن و ژاپــن»
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مالزمه مفهوم «صناعت» با افق هرن ایران؛ سیری چندهزارساله
ِ
نشســت تخصصــی ســخرنانی مهــرداد امیرآقایــی
پایانبخــش ایــن
(دکــرای رشقشناســی از دانشــگاه دولتــی ارمنســتان و متخصــص
هــر قلمزنــی و مؤلــف بســیاری از مقــاالت تخصصــی بیناملللــی در
حــوزه هرنهــای ایرانــی) بــود کــه از «تأثیــر صنایــع دســتی و هرنهای
سـ ّنتی ایـران بــر هــر مرشقزمیــن» ســخن گفــت .وی بخــش آغازیــن
ســخن خــود را بــه آسیبشناســی صنایــع دســتی امــروز ایــران
اختصــاص داد و ســپس بــا اشــاره بــه ریشــههای چندهزارســاله
تصویرـنگارههــای ایرانــی (از جملــه صخرهنگاریهــای مــاس)
هــر را بازمنایــی مفهــوم زیبایــی در جهــان پیرامــون توصیــف کــرد و
در ادامــه از تأثیــر اســام بــر هــر رشق ،وجوهــی چنــد را برشــمرد.
عضــو پژوهشــکده می ـراث فرهنگــی و رسپرســت اداره کل توســعه،
ترویــج و معاونــت اداره کل هرنهــای سـ ّنتی و صنایــع دســتی لفــظ
«هــر» را در ای ـران و در یــک افــق تاریخــی کهــن ،پیوســته مــازم
بــا مفهــوم «صناعــت» و »ســاخنت» دانســت و تأکیــد کــرد :ایــن
پیوســتگی و تــازم ،نشــانگر ایــن حقیقــت اســت کــه هــر همــواره
جنبــهای کاربــردی و در مــن زندگــی روزمــره ایرانیــان داشــته و
هرگــز از «زندگــی» جداییپذیــر نبودهاســت .اینکــه امــروز هــر مــا
کارکــردی رصفـاً تزئینــی یــا نوســتالژیک یافتــه محتــاج تحلیــل و تأمل
اســت .وی در پایــان ،شــاخصترین خصیصــه ایــن هرنهــا را در سـ ّنت
حیــات و فرهنــگ ایرانــی ،همنشــینی فرمهــا و محتواهــای نقــوش
در خلــق و ابــداع همیــن وســایل و صنایــع کاربــردی شــمرد و صنایــع
دســتی را یکــی از مهمتریــن وســایل ارتباطــی و رســانهای در تعامــل
بیــن فرهنگهــا معرفــی کــرد.
گفتنــی اســت پژوهشــکده هــر بــا هــدف تعمیــق و ارتقــاء مباحــث
تخصصــی و نظــری در حــوزه مطالعــات هرنهــای رشقــی و اســامی،
سلســله نشســتهای تأثیــر اســام بــر هــر رشق را بــا مشــارکت
صاحبنظــران و بــا حضــور متامــی عالقهمنــدان درســال آینــده
ادامــه خواهــد داد

ســیری از تکویــن مانویــت در افــق تاریخــی از ماج ـرای مهاجــرت
و اقامــت مانویــان در طــول ســدهها در ترکســتان از ســده چهــارم
میــادی در دوره ساســانی ( ســلطنت شــاپور اول ) و تعامــل پادشــاه
تخارســتان بــا دربــار چیــن در ســده ششــم ،بــه ترشیــح یافتههــای
تــازه در معبــد مانــوی و اســناد ،تصاویــر و کتیبههــای بســیار توســط
گــروه پژوهشــگران ژاپنــی و نیــز چگونگــی یافتــه شــدن ایــن معبــد
و راهبــان مانــوی کــه شــباهتی متــام بــه راهبــان بودایــی و دائویــی
داشــتند ،پرداخــت.
در ادامــه جلســه ســونیا میرزایــی ،مبحــث یافتههــای جدیــد هــر
مانــوی را بــا اشــاره بــه جزئیــات تصاویــر ،نگارههــا و مســتندات
ب ـرای حــارضان جستارگشــایی کــرد.
ایــن کارشــناس هــری در آغــاز ســخن خــود بــه تقســیمبندی آثــار و
مواریــث بــه جامانــده از هــر مانــوی در  4دســته ترســیمی (شــامل:
نقاشــی روی دیــوار و نقــوش ابریشــم ،ابریشــم نگارههــا و پردههــای
ابریشــم) ،آثــار هرنهــا و صناعتهــای دســتی (شــامل :تندیسهــا
و نقــش برجســتهها) ،آثــار معــاری (شــامل :آرامــگاه هــا و معابــد)
و آثــار مکتــوب (شــامل :کتیبههــا و دســت نوشــتههای نظــم و
نــر) پرداخــت.

پرداختنــد.
محمــد شــکری فومشــی ،مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
ادیــان و مذاهــب ،متخصــص و صاحبنظــر مطالعــات مانــوی،
ایرانشــناس بــا گرایــش تاریــخ و ادبیــات ایــران ،دانشآموختــه
دانشــگاه برلیــن و عضــو انجمــن بیناملللــی مطالعــات مانــوی کــه
تألیفــات متعــددی از مقالــه و کتــاب در ایــن حــوزه دارد ،نخســتین
ســخرنان ایــن نشســت بــود کــه ســخرنانی خــود را بــا رشحــی از
ناشــناخته بــودن ایــن حــوزه مطالعاتــی در کشــورمان آغــاز کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در طــول ســال در ای ـران ،تنهــا پنــج یــا شــش
مقالــه تخصصــی در ایــن حــوزه منتــر میشــود ،افــزود :مــا گــان
میکنیــم همــه آن میــراث کــه از مانویــت داریــم تنهــا و تنهــا
منحــر بــه هــان اســنادی اســت کــه در آســتانه ســده بیســتم در
منطقــه تورفــان کشــف شــده بــود.
ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه ذکــر ســابقهای از کشــف متــون
تورفانــی در آغــاز ســده  20توســط یــک هیئــت اکتشــافی از آملــان
کــه توســط ویلهلــم بــه آن منطقــه اعــزام شــدهبود ،پرداخــت و
افــزود :ایــن اکتشــافات در ســه مرحلــه صــورت گرفــت و در مرحلــه
نخســت ،ایــن گــروه موفــق بــه یافــن چهــل ه ـزار بــرگ ســند شــد
کــه از ایــن میــان ،یافتههــای هــری منحــر بــه هــان تصویرهــا و
دیوارنگارههــا بــوده اســت.
شــکری ســپس بــا اشــاره بــه چــاپ مســتندات و مــدارک هــری در
کتابهــای دو باستانشــناس آملانی(مولــر و لوکــوک) ،خاطرنشــان
کــرد :بعــد از ایــن دو نفــر ،هانــس یوآخیــم کلیــم کایــت کتــاب
«هــر مانــوی» را منتــر کــرد کــه ایــن کتــاب در ایـران توســط دکــر
اســاعیلپور ترجمــه شدهاســت .اشــکال عمــده کار او ایــن اســت
کــه همچــون دو نفــر قبلــی تخصــص هــری نداشــت و زبانشــناس
بــود نــه هرنمنــد .تفســیرهایی هــم در ایــن کتــاب بــا اســتفاده از
متــون مانــوی نوشــت امــا بایــد دانســت کــه بــدون آگاهیهــای
مردمشناســی ،زبانشناســی و اسطورهشناســی امــکان شــناخت
درســت و کاملــی از ایــن تصویرهــا فراهــم نخواهــد شــد .و رسانجــام
آخریــن چهــره شــاخص کــه در ایــن حــوزه دســت بــه پژوهــش زده
خانــم ســوزانو بوالچــی اســت کــه در حــال حــارض بزرگتریــن
متخصــص هــر مانــوی در دنیاســت و متخصــص شــناخته شــده و
مطرحــی هــم رساغ نداریــم.
ایــن صاحبنظــر مانویپــژوه در ادامــه ســخن خــود بــا بیــان تأثیــر
اندیشــهها و تعالیــم مانــوی در دوره خوارزمشــاهیان در ایــران،

وی در ادامــه بــه ترکیــب و اختــاط عنــارص مانــوی بــا بودایــی،
مســیحی و زرتشــتی در طــول تاریــخ بــا ارائــه تصاویــر پرداخــت
کــه بــا توضیحانــی از جانــب دکــر شــکری همــراه بــود .وی در
ایــن قســمت ،مطالبــی در خصــوص اصــول و مبانــی اعتقــادی و
معرفــت شــناختی مانویــت ،چگونگــی و ســاز و کار کشــف اصالــت
مانــوی ایــن آثــار بــر اســاس الگوهــا و مؤلفههــای منادشناســی،
نشانهشناســی ،کیهانشناســی و عنــارص فکــری مانویــت و همچنیــن
متــون مانــوی یافتشــده از فوجیــان و پردههــای کیهاننــگاره و
طومارنگارههــای کیهانــی چینــی مانــوی ارائــه کــرد و ســخن خــود
را بــا اشــاره بــه رضورت گونهشناســی میــراث مانویــت بــه پایــان
بــرد .در پایــان ،پرســش و پاســخ بــا مشــارکت حــارضان ایــن نشســت
برگ ـزار شــد.
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دستاوردهای ایدئالیسم آملاین در زبیاییشنایس و
فلسفه هرن

در ســومین نشســت از سلســله نشسـتهای نظریــه و نقــد هــر کــه
توســط پژوهشــکده هــر برگ ـزار میشــود ،کارنامــه ســنت فلســفی
ایدئالیســم آملــان در گســرهای از زیبایــی شناســی تــا فلســفه هــر از
کانــت تــا هــگل بررســی و تحلیــل شــد.
در ایــن نشســت کــه در ادامــه سلســله درسگفتارهــای نظریــه و
نقــد هــر بــا هــدف تعمیــق آگاهیهــای عالقهمنــدان مباحــث
تخصصــی هــر و بسرتســازی بحــث و گفتگــو پیرامــون بنیادیتریــن
مفاهیــم حــوزه مطالعــات پژوهشــی هــر برگ ـزار شــد ،محمدرضــا
ابوالقاســمی ،کارنامــه و میـراث رهیافــت ســنت فلســفی ایدئالیســم
آملــان بــه هــر را مــورد بررســی و تحلیــل قـرار داد و در خصــوص آن
بــا حــارضان گفــت وگــو کــرد.
در ایــن نشســت کــه عــر روز چهارشــنبه هجدهــم اســفندماه بــا
حضــور چشــمگیر عالقهمنــدان و دانشــجویان هــر در پژوهشــکده
برگــزار شــد ،ابتــدا اســاعیل پناهــی ،پژوهشــگر و صاحبنظــر
هــری بــا بیــان خالصــهای از مباحــث درسگفتارهــای پیشــین
و مباحــث ارائــه شــده درخصــوص چیســتی ،كاركــرد و فراینــد
شــكلگیری نظریههــای هــر ،بــه تحلیــل مفهــوم ایدئالیســم و
تحلیــل ایــن رهیافــت در شــكلگیری آگاهــی و شــناخت پرداخــت.
وی خاطرنشــان كــرد كــه ایدئالیســم در مقابــل رئالیســم طــرز
تفکــری اســت کــه واقعیــت را ناشــی از فعالیــت ذهــن برش (ســوژه)
و ادراک واقعیــت را همــواره بــا واســطه شــعور انســانی میدانــد.
در ایــن دیــدگاه ،واقعیــت عــامل رصفـاً از طریــق تصــورات ذهنــی بــه
مــا داده میشــود.
وی افــزود :از دیــدگاه ایدئالیس ـتها اگــر ادراک واقعیــت را امــری
بــرون ذهنــی و وابســته بدانیــم؛ پویایــی ،خالقیــت و آزادی آدمــی
زیــر ســؤال مـیرود .لــذا ایدئالیســم بــا نفــی تعیــن و جــر طبیعــی و
تاریخــی و بــا در نظــر گرفــن ذهنیــت آزاد و خالقیــت بـرای ســوژه،
آزادی و اراده انســانی را تبییــن میمنایــد .در مقابــل رئالیســم ،ذهــن
انســان را مــروط و ملــزم انطبــاق بــا واقعیــت خارجــی و نظــم
19

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 13

بــرون ذهنــی و ابژکتیــو دانســته و لــذا خالقیــت و آزادی ذهــن
آدمــی محــدود میگــردد.
وی افــزود :هیچیــک از ایــن دو رهیافــت ،ذهــن آدمــی یــا واقعیــت
را یکــره حــذف منیکنــد یــا فــرو منینهــد بلكــه اولویــت و تقــدم
بخشــیدن بــه ذهــن یــا واقعیــت اســت.
پناهــی بــا بیــان اینکــه :فهــم اهــداف و مســائل ایدئالیســم آملانــی
فقــط از طریــق بســر فرهنگــی و تاریخــی آملــان در اواخــر ســده
هجدهــم یعنــی دوره روشــنگری امكانپذیــر اســت كــه اصــول
بنیادیــن آن نقــد عقالنــی پدیدههــا و طبیعتگرایــی علمــی بــود
كــه منجــر بــه ظهــور معضــات معرفتــی نظیــر شــكاكیت ،تفكــر
ماتریالیســتی و ســیطره شــناخت مفهومی_منطقــی از عــامل شــد كــه
ظهــور اشــكال مختلــف ایدئالیســم (ایدئالیســم اســتعالیی كانــت،
ایدئالیســم اخالقــی فیشــته ،ایدئالیســم مطلــق هــگل) و رومانتیســم
واكنشــی ب ـرای حــل ایــن معضــات بــود.
وی پــس از بیــان زمینههــای بحــران معرفتشــناختی در عــر
روشــنگری تأکیــد کــرد :ایدئالیســم پاســخی مســتقیم بــه تحــوالت
فرهنگــی بــزرگ ماننــد روشــنگری ،انقــاب فرانســه ،و ظهــور
رمانتیسـ م بــود و همیــن ســنت فکــری و فلســفی اســت كــه بســر و
رحــم شــكل گیــری مفهــوم زیباییشناســی را فراهــم میكنــد.
پناهــی خاطرنشــان كــرد دوره ایدئالیســم آملانــی نشــان از موفقیتــی
چشــمگیر اســت تــا آن كــه آن را دســتیابی بــه یــك ســبك یــا محتوایی
خــاص از فلســفه بدانیــم .تأثیــر ایــن رهیافــت در حــوزه هایــی نظیر
مطالعــات دینــی ،نظریــه ادبــی ،سیاســت ،هــر ،روش و بــه طــور
کلــی علــوم انســانی آشــكار اســت .لــذا در ایــن دوره شــاهد ظهــور
غولهــای ادبیــات و نقــد ادبــی و شــكلگیری یــك انقــاب فرهنگــی
بــا چهــره هایــی چــون شــیلر ،هولدرلیــن ،نوالیــس ،و فریدریــش
شــلگل و گوتــه ،فردریــش هایرنیــش ژاکوبــی ،فردریــش شــایرماخر،
لودویــگ تیــک ،ژان پــل ریشــر ،آگوســت ویلهلــم شــلگل ،دوروتــی
شــلگل ،کارولیــن شــلگل ،ویلهلــم و الکســاندر فــون هومبولــت و ...
هســتیم.
پناهــی زیبایــی شناســی ایدئالیســتی را تالشــی ب ـرای بــرون رفــت
از بحــران معرفتشــناختی عــر روشــنگری دانســت .بنــا بــر
توضیحــات او ،ایدئالیســتها در مواجهــه بــا چالشهایــی كــه
محصــول دوره روشــنگری بــود در پــی ارائــه شــیوههای بدیــل
برآمدنــد .از جملــه مهمتریــن چالشهــا در ایــن زمینــه میتــوان بــه
ایــن مــوارد اشــاره كــرد :ســیطره شــناخت مفهومــی –منطقــی،غلبــه
ادراك مفهومــی از جهــان ،فقــدان مواجهــه حضــوری و تقلیــل یافـ ِن
جایــگاه حــواس انســانی در ادراك عــامل ،تضــاد بیــن مفهــوم آزادی،
اراده و اختیــار انســانی و مفهــوم رضورت (تعیّــن علمــی و علّیــت
طبیعــی) و بــی محتــوا شــدن عــامل .ایدئالیس ـتها در ایــن راســتا،
بــا تأكیــد بــر حضــور ســوژه در عــامل و شــناخت حســی از جهــان و
محتــوا بخشــیدن بــه عــامل بــا بــه رســمیت شــناخنت آزادی ،اراده و
اختیــار در تــاش بودنــد تــا بـرای مشــكالت بــر آمــده از نــوع نگــرش
دوره روشــنگری ،بــه ارائــه راه حــل و تبییــن امــور بپردازنــد.
وی در پایــان ســخنان خــود بــه برخــی مفاهیــم اساســی
زیباییشناســی ایدئالیســتی نظیــر تجربــه زیبایــی شناســانه ،ذوق،
بــازی و  ...اشــاره كــرد.
آنــگاه نوبــت بــه محمدرضــا ابوالقاســمی -مــدرس ،پژوهشــگر و
صاحبنظــر هــری -رســید تــا رهیافتهــای ایدئالیســتی بــه هــر را از
زیباشناســی تــا فلســفه هــر در ســنت اندیشــه چهــار مناینــده ایــن

میتــوان در دو بحــث و حــوزه اصلــی :نســبت زیبایــی و اخــاق؛ و
نســبت زیبایــی و ذوق پیگیــری منــود .كــه در بحــث نخســت زیبایــی
منــاد اخــاق و اختیــار شــمرده میشــود و در بحــث نســبت زیبایــی
و ذوق ،مفاهیــم اســتقالل زیبایــی و التــذاذ[ناشــی از] زیبایــی
تبییــن میشــود .كانــت اوج خلــوص زیبایــی را در زیبایــی آزادی
میبینــد کــه تناظــری بــا مفهــوم کــال نــدارد.

فلســفه :کانــت ،شــیلر ،شــلینگ و هــگل ،در گفتــاری بــا عنــوان:
"هــر بــه منزلــه تبلــور امــر فــوق محســوس" تبییــن کنــد.
کیفیت تبیین امر فوق محسوس و نامتناهی در هرن
ســخرنان ســومین نشســت در ابتــدای ســخن ،یــادآور شــد :اگــر
بخواهیــم دقیقتــر ســخن بگوییــم بایــد از ایدئالیســم هــای آملانــی
ســخن بگوییــم و نــه فقــط یــک ایدئالیســم یکپارچــه .تبلــور امــر
فــوق محســوس در نــزد برخــی ایدئالیســتها مثــل شــلینگ و
هــگل ،بــا خــود امــر فــوق محســوس اینهامنــی دارد ،امــا در نــزد
اندیشــمندانی نظیــر کانــت تبلــور ایــن امــر بــا خــود آن ،اینهامنــی
نــدارد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه متــام مباحــث زیباشــناختی و هــری
ایدئالیســتها حــول محــور "امــر فــوق محســوس" ارائــه شــده بــه
تبییــن آراء یکــی از پایــه گــذاران ایــن ســنت فکــری -فلســفی،
ایامنوئــل کانــت ،پرداخــت .كانــت کــه یکــی از بنیانگــذاران فلســفه
مــدرن نیــز محســوب مــی شــود ،نقــش دورانســازی بــر جریانهــای
اندیشــه پــس از خــود تــا اواخــر قــرن بیســتم دارد.

میراث شیلر؛ از حسانیت تا یکپارچگی انسان
دومیــن چهــره مهــم ایــن ســنت فلســفی ،شــیلر بــود کــه از منظــر
دکــر ابوالقاســمی ،رابطــه بالفصلــی بــا تفکــر کانــت دارد .او وظیفــه
خویــش میدانــد کــه تفکــر کانــت را بســط دهــد و نــکات مغفــول
مانــده آن را گســرش دهــد .از جملــه در نامــه بــه گوتــه ،چکامــه
بهجــت در ســمفونی نهــم بتهــوون ،و بویــژه در مهمتریــن اثــرش:
نامههایــی در بــاب تربیــت زیباییشــناختی انســان .شــیلر بــرآن
اســت كــه هــم کانــت و هــم فیشــته انســانیت را بــه عقالنیــت
رصف تقلیــل میدادنــد .از نظــر وی عقالنیــت رصف ،هرگــز انســان
را انســان منیکنــد و کامــل منیســازد بلکــه وجهــی بــه نــام حــس
داریــم کــه اگــر نادیــدهاش بگیریــم ،انســانیت انســان را زیــر ســؤال
بردهایــم .ابولقاســمی بــا ذكــر ایــن مطلــب كــه زیباشناســی شــیلر
را «زیباشناســی نانوشــته فیشــته» نامیدهانــد بــه نقــل ایــن جملــه
از فیشــته پرداخــت كــه« :مــا از طبیعــت مســتقل منیشــویم مگــر
آنکــه متایــات حــس را بهکلــی رسکــوب ( )unterdrückenو منهــدم
( )auszutilgenکنیــم» و افــزود شــیلر بــر آن بــود تــا عقالنیــت
حســانیت را بــه تــوازن و تعــادل برســاند و معتقــد بــود آنچــه
و ّ
عق ـ ل و احســاس را آشــتی میدهــد زیباشناســی اســت .وی احیــای
حســانیت را راهــی بـرای وصــول بــه یکپارچگــی انســان میانــگارد.
ّ
وی از ایــن نقطــه عزیمــت اســت کــه حــس را مهمتریــن عامــل
ثبــات و وحــدت و انســجام در انســان معرفــی مــی کنــد .لــذا
در نامــه بیســت و ســوم ترصیــح میكنــد كــه «راه دیگــری ب ـرای
عقالنــی شــدن انســان حســی وجــود نــدارد جــز آنکــه او را نخســت
زیباشــناس کنیــم».
وی در ادامــه بــا تبییــن نظریــه انگیزههــا (انگیــزه حســی ،انگیــزه
شــكلی و انگیــزه حســی كــه حاصــل ایــن دو اســت) ،خاطرنشــان
كــرد كــه مفهــوم هــر نــزد شــیلر ترکیبــی اســت از دو انگیــزه انســان:
انگیــزه حســی كــه در آن انســان منفعالنــه تســلیم رضوریّــات مــادّی
و قوانیــن طبیعــت اســت؛ و انگیــزه شــکلی .درحالیکــه انگیــزه
حســی دادههــای حســی را دریافــت میکنــد ،انگیــزه شــکلی
صــورت را بــر آنهــا نقــش میزنــد .از برهمکنــش ایــن دو ،انگیــزه
بــازی ( )Spieltriebپدیــد میآیــد کــه منشــأ هــر
اســت و مبنــای آشــتی حــس و عقــل و رســیدن بــه
یکپارچگــی.
وی در ترشیــح آراء شــیلر بــا مقایســه انگیــزه
هــا مــاده ،رضورت ،جــر ،انفعــال ،دگرگونــی
و کــرت را ذیــل انگیزههــای حســی و
در مقابــل روح ،آزادی ،اختیــار،
ف ّعالیــت ،پایــداری و وحــدت
را ذیــل انگیزههــای
شــكلی برشــمرد و
عامــل پیونــد بیــن
ایــن مؤلفههــا را هــر

کانت و نسبت میان هرن و شناخت
وی گفــت :مســئله اساســی کانــت در نقــد قــوه حکــم ،این اســت که
مــا بایــد نســبت بیــن هــر و شــناخت را نســبتی "منفصــل" بدانیــم.
بیــان دیگــر ،کانــت معتقــد بــود هــر اساس ـاً نســبتی بــا شــناخت
حقیقــت نــدارد .كانــت قائــل بــود« :حکــم ذوقــی بههیچوجــه نــه
یــک حکــم شــناختی و منطقــی بلکــه حکمــی زیباشــناختی اســت»،
از نظــر وی اگــر زیبایــی بــا شــناخت مرتبــط باشــد ،آنگاه داوری
ذوقــی بیمعنــا میشــود .پــس زیبایــی فقــط بــا احســاس (لــذت
و اَلَــم) رسوکار دارد .ابولقاســمی افــزود :زیباشناســیهای مابعــد
کانــت (شــیلر ،شــلینگ ،هــگل ،هایدگــر و گادامــر) همگــی بــه
واکنشهایــی بــه آراء وی بــود و ایــن اندیشــمندان بــه دنبــال ابطــال
ایــن دیــدگاه کانــت و اعــاده ســهم حقیقــت در هــر بودنــد .ب ـرای
منونــه گادامــر در«حقیقــت و روش» ایــن حکــم کانتــی را مــردود
میشــارد زیــرا اگــر قــرار باشــد زیبایــی شناســی را از شــناخت،
تفکیــک و آن را مقولـهای کامـاً ســوبژکتیو کنیــم دیگــر چــه نیــازی
بــه هــر و آفرینــش هــری داریــم؟
ایــن محقــق و مــدرس هــر در ادامــه اینگونــه بــه جمعبنــدی
دیــدگاه کانــت پرداخــت کــه پیامدهــای ایــن زیباییشناســی را
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اســتادیار پردیــس هرنهــای زیبــای دانشــگاه ته ـران هــدف شــیلر را
برپایــی «دولــت زیباشــناختی» ( )ästhetischer Zustandدانســت.
وی بــه نقــل از شــیلر گفــت« :بـرای حــل مســائل سیاســی بایــد پیــش
از هــر چیــز راه زیباشناســی را در پیــش گیریــم ،زیـرا از راه زیبایــی
اســت كــه بــه مقصــد آزادی خواهیــم رســید» .در واقــع تــاش
بـرای دســتیابی بــه یــک جامعــه اخالقــی از طریــق کنــش مســتقیم
سیاســی محــال اســت ،چــه ایــن تــاش از طریــق آمــوزش سیاســی
صــورتپذیــرد ،چــه از راه انقــاب .بنابرایــن ،یگانــه راه برپایــی
جامعــهای کــه شــهروندانش آزاد و برابــر باشــند ،مســیر میانبــر
تربیــت زیباشــناختی اســت کــه بیــن حالــت طبیعــی انســان و نگرش
آرمانشــهری برشیــت پیونــد برقــرار میکنــد.
ابوالقاســمی در ترشیــح نظریــه سیاســی شــیلر اظهــار داشــت :هــر
کوششــی ب ـرای گــذار مســتقیم از حکومــت مبتــا بــه خودخواهــی
و باخودبیگانگــی بــه حکومــت اخالقمــدار محکــوم بــه شکســت
اســت .بنابرایــن ،ب ـرای تضمیــن گــذار بیخشــونت بایــد واســطهای
را یافــت و مســتقر کــرد .ایــن دقیق ـاً هــان وظیف ـهای اســت کــه
حکومــت زیباشــناختی بایــد بــه انجــام برســاند .تربیــت زیباشــناختی
در نهایــت مکمــل روشــنگری اســت و مانعــی در برابــر خشــونت
انقالبــی .در واقــع دولــت زیباشــناختی واســطه گــذار از دولــت
طبیعــی بــه دولــت اخالقــی اســت.
وی بــا نقــل ایــن جملــه از شــیلر كــه «راه اعتــای اخالقــی همــگان
از مواجهــه فــردی ،ارادی و ســازماننیافته بــا هــر میگــذرد» ،نظــر
وی را چنیــن توضیــح داد كــه خیــر جمعــی بــه کلی از ذهــن و ضمیر
بــر رخــت بســته و انســان بــه جــای عنایــت بــه روح خــود متــام
ه ـ ّمو غمــش را بــه مالانــدوزی معطــوف و منحــر کردهاســت:
«همچــون گریزنــدگان از شــهری آتــش گرفتــه ،هــر کــس فقــط بــه
دنبــال آن اســت کــه مــال و امــوال خــودش را از تباهــی نجــات
دهــد» .وی افــزود :شــیلر قویـاً اعتقــاد دارد کــه هــر در ادوار تنــزل
و تباهــی از حقیقــت انســان پاســداری میکنــد و انســان آرمانــی
دوبــاره از بطــن هــر زاده خواهــد شــد.

دانســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ته ـران در ترشیــح رابطــه زیبایــی و
آزادی گفــت :تقــارن مفاهیــم زیبایــی و آزادی را بــه ایــن قــوت و
وضــوح کــه در شــیلر میبینیــم نــزد هیــچ متفکــری منــی بینیــم .او
رصاحت ـاً میگویــد اگــر آزادی بخواهــد درجایــی متثّــل یابــد قطع ـاً
در زیبایــی اســت .ایــن در حالــی اســت كــه کانــت زیبایــی را جلــوه
اخــاق میدانســت ،امــا شــیلر زیبایــی را تبلــور آزادی اخالقــی
تعریــف میکنــد .کانــت آزادی را عبــارت میدانــد از «خودآیینــی
اخالقــی» ،یعنــی اســتقالل از طبیعــت و متایــات مــادی و پیــروی
رصف از قانــون (عقالنــی) اخــاق .امــا شــیلر آزادی را «هامهنگــی
حســانیت
زیباشــناختی» میدانــد ،یعنــی اتّــکا بــه هامهنگــی ّ
و عقالنیــت و پیــروی از طبیعــت انســان .در واقــع از نظــر شــیلر
«زیبایــی یگانــه بیــان ممکــن آزادی در [قالــب] منــود اســت»؛ بــه
بیــان دیگــر ،زیبایــی یگانــه جلــوه آزادی اســت.

انگیزه بازی خاستگاه آفرینش هرنی است
ابوالقاســمی بــا اســتناد بــه نامــه پانزدهــم شــیلر ،گفــت :از نظــر
شــیلر «انســان میبایــد بــا زیبایــی فقــط بــازی کنــد ،و فقــط بــا
زیبایــی بــازی کنــد»؛ «انســان فقــط زمانــی بــازی میکنــد کــه بــه
متــام معنــای لفــظ ،انســان اســت ،و او تنهــا زمانــی بــه متــام معنــا
انســان اســت کــه بــازی میکنــد» .از دیــد شــیلر ،طبیعــت و آزادی،
فکــر و احســاس از طریــق زیبایــی بــه یکدیگــر پیونــد میخورنــد.
لــذا تجربــه زیبایــی اســت کــه انســان را انســان و او را کامــل
حســی و
میکنــد و فرهنــگ عبــارت اســت از تربیــت اســتعداد ّ
پــرورش اســتعداد عقلــی در بــازی هــر .شــیلر هرنهــا را بــه هرنهــای
زیبــا و هرنهــای تأثرانگیــز تقســیم میکنــد كــه هرنهــای تأثرانگیــز
شــامل حامســه و ت ـراژدی اســت .همچنیــن شــیلر در تقســیمبندی
امــر واال و امــر زیبــا ،امــر زیبــا را حاصــل هامهنگــی بیــن عقــل
و احســاس و امــر واال را حاصــل تعــارض بیــن عقــل و احســاس
میدانــد كــه بــر ایــن اســاس حامســه و تـراژدی در ردیــف امــر واال
ق ـرار میگیرنــد .در هامهنگــی عقــل و احســاس (امــر زیبــا) ،عم ـل
بــر مبنــای متایــات صــورت میگیــرد ولــی در تعارضــات عقــل و شــلینگ؛ تحقــق امــر مطلــق در هــر (وحــدت آزادی و طبیعــت
احســاس (امــر واال) ،عمــل بــر مبنــای تکالیــف اســت و «امــر واال در هــر)
ســخرنان نشســت در ایــن بخــش از گفتــار خــود بــه ســومین مناینــده
اســت كــه انســان را از خودآیینــی اخــاق آگاه میکنــد».
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بــزرگ ایدئالیســم آملانــی پرداخــت .وی در تبییــن رابطــه هــر و امــر
مطلــق از منظــر شــلینگ گفــت :در فصــل ششــم نظــام ایدئالیســم
اســتعالیی شــلینگ ( )۱۸۰۰بیــان شــده کــه فلســفه غــرب رابطــه
صمیامنــه هــر و فلســفه را منایــان میکنــد .شــلینگ فلســفه
رمانتیــک هــر را مکمــل رضوری تحقیــق فلســفی میدانــد و قائــل
اســت هــر از رهگــذر زیبایــی بــه نیــروی وحدتبخــش ذهــن و
عیــن دســت مییابــد .از نظــر شــلینگ نــه آزادی اخالقــیِ متجلــی در
طــول تاریــخ و نــه محصــول طبیعــت هیــچ کــدام قــادر نیســتند بــه
تحقــق امــر مطلــق جامــه عمــل بپوشــند .آنچــه کــه آزادی و طبیعت
از برآوردنــش ناتواننــد در اثــر هــری محقــق میشــود.
در ادامــه ابوالقاســمی بــه تبییــن اركان اثــر هــری یعنــی طبیعــت
(هــر) و ذهــن (شــعر) پرداخــت كــه شــلینگ اولــی را ركــن آگاهانــه
و دومــی را ركــن ناآگاهانــه میدانــد و قائــل اســت الهــام بــه تنهایــی
و بــدون مهــارت فنــی و شــناخت ســنتهای هــری راه بــه جایــی
نخواهــد بــرد.
اســتادیار دانشــگاه ته ـران بــا بیــان اینكــه از نظــر شــلینگ تحقــق
امــر مطلــق در هــر اتفــاق میافتــد گفــت :از نظــر شــلینگ
فعالیــت هــری و جســتجوی همیشــگی آدمــی ب ـرای امــر مطلــق
در محصــول نهایــی ،در اثــر هــری ،بــه هــم میرســند .در واقــع
یکپارچگــی کشــمکش فعالیــت خــودآگاه و ناخــودآگاه هــان
زیبایــی اســت .از ایــن رو فقــط هــر میتوانــد امــر الیتناهــی را
منایــان کنــد و هــر آنچــه کــه امــر الیتناهــی را منعکــس نکنــد ،اصـاً
اثــر هــری نیســت .بــا ایــن مبنــا رسآغــاز هرگونــه شــع ْر تعلیــق روش
و قوانیــن تفکــر عقالنــی و بازگشــت بــه آشــفتگی زیبــای وهــم و
خیــال و آشــوب رسآغازیــن رسشــت بــر اســت .وی هــر و حقیقــت
را در زیباشناســی نوافالطونــی شــلینگ مناینــده دو وجــه متفــاوت از
امــر مطلــق دانســت.
ابوالقاســمی در ایــن بخــش بــه بیــان ویژگیهــای اثــر هــری از
منظــر شــلینگ بــه رشح زیــر پرداخــت:
 .1هــر مــرز مشــرک آگاهــی و ناآگاهــی ،جــر و اختیــار ،ذهــن و
عیــن اســت.
 .2زیباشناســی یعنــی پژوهــش در «بازمنایــی عالَــم مطلــق در قالــب
هــر».
 .3زیبایــی اثــر هــری آفریــده هرنمنــد نیســت ،بلکــه مثــره بازتــاب
امــر نامتناهــی اســت.
 .4زیبایی شکوه خداوند ( )splendor deiاست.
 .5زشــتی یکــی از وجــوه نیســتی ،و عــدم انعــکاس شــکوه ایــده
اســت.
 .6هیــچ جهــان شــاعرانهای خــارج از دیــن منیتوانــد وجــود داشــته
باشــد و بازمنایــی عینــی دیــن بیوجــود هــر محــال اســت.
بــه بیــان ابوالقاســمی شــلینگ و فلســفه اینهامنــی وی مهمتریــن
جلــوه خــود را در تبییــن وحــدت آزادی و طبیعــت در هــر نهــاده
اســت .در ایدئالیســم اســتعالیی او هــر تجلــی امــر مطلــق و
نامتناهــی در امــر متناهــی اســت و آنچــه مــی بینیــم دیگــر بحــث
حکــم ذوقــی نیســت بلکــه زیباییشناســی در اینجــا تبدیــل بــه
مطالعــه کیفیــت تبلــور عــامل مطلــق در اثــر هــری میشــود .پیامــد
بــزرگ ایــن رخــداد نیــز تغییــر افــق زیبایــی شناســی و گــذار از آن
بــه گســره وســیعرتی اســت بــه نــام :فلســفه هــر
هــگل و پایــان ایدئالیســم زیباشــناختی (ترجیــح و تقــدم زیبایــی

22

شناســی بــر طبیعــت)
واپســین مناینــده و چهــره شــاخص ایــن ســنت فلســفی کــه آراء وی
در حــوزه زیباییشناســی ایدئالیســتی توســط دکــر ابوالقاســمی
تبییــن گردیــد ،ویلهلــم گئــورگ هــگل بــود .ابوالقاســمی تأكیــد كــرد
فلســفه هــگل هــم نقطــه کــال ایدئالیســم آملانــی اســت و هــم اوج
دســتاوردهای آن .وی گفــت :هــگل را بنیانگــذار «تاریــخ فلســفی
هــر» میداننــد :او نشــان داد کــه تحــوالت هــر یــک ســیر تاریخــی
منطقــی دارد .هایرنیــش گوســتاو هوتــو یکــی از شــاگردان هــگل بود
کــه یادداش ـتهای درسگفتارهــای زیباشناســی هــگل را بــا دخــل
و ترصفهایــی بــه شــکل کتابــی مــدون و منســجم منتــر کــرد.
ابوالقاســمی بــا اســتناد بــه درسگفتارهایــی در بــاب زیباییشناســی
هــگل ترصیــح کــرد :هــگل برخــاف کانــت زیبایــی هــر را بــر
زیبایــی طبیعــی مر ّجــح میدانســت .ایــن متفکــر ،آفرینــش هــری
را بــر زیبایــی طبیعــی و ســاخته طبیعــت ،برتــر مینهــد و پارادایــم
کانتــی را کامــا ًمعکــوس میســازد چ ـرا کــه اثــر آفریــده انســان را
مســتخرج از روح و ذهــن آدمــی مــی دانــد و بــر طبیعــت ترجیــح
میدهــد.
وی افــزود :هــگل معتقــد کــه همینکــه چیــزی آفریــده انســان
باشــد کفایــت میکنــد کــه بــر هــر آنچــه در طبیعــت و از طبیعــت
اســت رجحــان و تقــدم یابــد.
ابوالقاســمی بــا ترشیــح مراحــل صیــرورت روح در فلســفه هــگل كــه
در آن هــر بــه عنــوان تــز (برنهــاد) ،دیــن بــه عنــوان (برابــر نهــاد)
و فلســفه بــه عنــوان ســنتز (هــم نهــاد) شــناخته میشــود ،گفــت:
هــر در زیباشناســی هــگل دعــوی حقیقــت دارد ،امــا حقیقــت هــر
در قیــاس بــا حقیقــت فلســفی ناقــص و ناکامــل جلــوه میکنــد.
وی ســپس بــه بیــان ادوار تاریــخ هــر از منظــر هــگل پرداخــت كــه
در آن دورههــای هــر بــه ســمبولیك ،كالســیك و رمانتیــك تقســیم
میشــود كــه در دوره ســمبولیك مــاده بــر روح غلبــه دارد و منــاد آن
هــر مــر اســت كــه در معــاری آن دوره تجلــی یافتهاســت .در
دوره كالســیك بیــن روح و مــاده تعــادل ایجــاد میشــود و منــاد هــر
یونــان اســت كــه در پیكرتراشــی متجلــی میشــود .در دوره رمانتیــك
روح بــر مــاده غلبــه دارد و منــاد آن هــر مســیحی اســت كــه در
نقاشــی و موســیقی و شــعر تجلــی یافتــه اســت.
ســخرنان نشســت چهــارم در ادامــه بــا طــرح نظریــه پایــان هــر تالش
منــود تــا تفســیر درســتی از ایــن نظریــه ارائــه منایــد .وی بــه نقــل از
هــگل گفــت« :تفکــر و تأمــل بــر هــر زیبــا پیشــی جســته اســت ...
بــا توجــه بــه ایــن مالحظــات بایــد گفــت هــر بــه لحــاظ واالتریــن
رســالتش ب ـرای مــا امــری اســت متعلــق بــه گذشــته و چنیــن نیــز
میمانــد» .از نظــر هــگل دینهــر ( )Kunstreligionمظهــر متــدن
یونــان باســتان بودهاســت و در دوره جدیــد «همچنــان میتوانیــم
امیــدوار باشــیم کــه هــر اعتــا یابــد و بــه کــال برســد ،امــا صــورت
هــر دیگــر عالیتریــن رضورت روح نیســت .قطــع نظــر از اینکــه
مجســمههای خدایــان یونانــی را عالــی بیابیــم ،چیــزی عــوض
منیشــود ،مــا دیگــر [در برابــر ایــن آثــار هــری] زانــو منیزنیــم».
ایــن صاحبنظــر هــری ســخن خــود را بــا ارائــه مهمتریــن منابــع
در شــناخت زیباییشناســی ایدئالیســتی بــه حــارضان پایــان بخشــید.
گفتنــی اســت نشســتهای تخصصــی از سلســله درسگفتارهــای
نظریــه و نقــد هــر در ســال آینــده نیــز بــا دعــوت از صاحبنظـران
نــام آشــنا و برجســته حــوزه مطالعــات پژوهشــی هــر و بــا حضــور
عمــوم عالقهمنــدان مباحــث هــری در پژوهشــکده هــر برگــزار
خواهــد شــد.

فرهنگستان هرن در آینه
رویدادهای هرنی سال 1395

مولود زندی نژاد

در نخســتین شــاره از ماهنامــۀ خــری «ســفیر هــر» دربــاره جایگاه
و وظایــف اساســنامهای فرهنگســتان هــر بــه عنــوان نهــادی مرجــع
در جهــت فعالیتهــای فرهنگــی و هــری گفتــه شــد .ســپس بــه
معرفــی فعالیتهــای معاونــت پژوهشــی بــه عنــوان شــاكلۀ اصلــی
ایــن فرهنگســتان پرداختیــم .گرچــه فرهنگســتا ن هــر نهــادی
تقریب ـاً نوپــا محســوب میشــود و از آغــاز فعالیتهایــش كمــر از
دودهــه منیگــذرد ،امــا بــه ســبب فعالیتهــای بنیادینــی كــه در
ایــن ســالها داشــته ،دســتكم توانســته در میــان اقشــار هــری،
خصوصـاً دانشــجویان و پژوهشــگران بــه جایگاهــی مناســب دســت
یابــد.
یكــی از مســائلی كــه همــواره ذهــن متولیــان و مســئوالن ایــن
فرهنگســتان را مشــغول داشــته ،هرنهایــی اســت كــه در حــال
فراموش ـیاند ،هرنهایــی كــه یــك یــا حداكــر دو اســتاد صاحبنــام
از آن آگاهــی دارنــد و پــس از مرگشــان كســی بـرای ارائــه و اشــاعه
ایــن هرنهــا وجــود نــدارد .ایــن مهــم فرهنگســتان را بــر آن داشــت
تــا آموزشهــای عملــی و كاربــردی بـرای بســیاری از هرنهــای ســنتی
و بومــی برگــزار منایــد .بــر ایــن اســاس ســال  1395كارگاههــای
متفاوتــی بــا حضــور اســتادان برتــر كشــور برگ ـزار شــد« ،آمــوزش
زبانهــای ایرانــی و غیــر ایرانــی»« ،كارگاه نقــوش هندســی (گــره) در
معــاری ایرانــی»« ،كارگاه یكســاله آمــوزش نقاشــی ایرانــی»« ،كارگاه
ســینامی خــاق»« ،كارگاه آموزشــی خــط كوفــی»« ،کارگاه خوانــش
و رمزگشــایی كتیبههــای پهلــوی ساســانی»« ،كارگاه كالیگرافــی
اســاءالله» از جملــه ایــن كارگاههــایبــه شــار میرونــد.
در ایــن ســال فرهنگســتان هــر در زمینــه تجســمی ،بــا منایشــگاه
«طوفــان مركــب» كــه حاصــل تــاش هرنمنــدی خودآموختــه بــود
كارش را آغــاز كــرد ،ســپس میزبــان منایشــگاههایی چــون« :روز
جهانــی گرافیــك»« ،تصویــر ســازی ســهبعدی»« ،كلــك مســیحا»،
«س نــی»« ،مع ـراج نقــش» ،آثــار هــری «اســتادان و دانشــجویان
ِّ
دانشــگاه هــر اصفهــان»« ،والــور« ،»92تهــران در آینــه تدبیــر»،
23
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«گبههــای شــادی»« ،رنــگ گویههــا»« ،مانــا هــر ایرانــی» ،آثــار
ـب ال ُحســین»« ،مجســمههای
نقاشــی «علــی لیگــون و پــر»ُ « ،حـ ُّ
چوبــی محمــود رفعتــی»« ،ســقاخانه :یــك جنبــش ملــی»« ،نقــش
آهوانــی از عشــق» و  ...شــد كــه در زمینههــای نقاشــی،گرافیك،
خوشنویســی ،حجــم و  ...برگــزار شــد.
یكــی از مراكــز وابســت ه كــه سیاســتهای كاربــردی فرهنگســتان
هــر را حامیــت میكنــد ،مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار
هــری بــا نــام اختصــاری «مــن» اســت كــه هــر ســاله بیــش از 100
عنــوان كتــاب را منتــر یــا بازنــر میكنــد .بــه غیــر از انتشــار
كتــاب نیــز در منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تهـران نیــز حضــور فعــال
داشتهاســت .ایــن انتشــارت در بیســت و نهمیــن منایشــگاه كتــاب
در شــهر آفتــاب میزبــان پژوهشــگران و عالقهمنــدان بــه كتابهــای
حــوزه هــر بــود .همچنیــن نشســتی تخصصــی در بــاب «بحثــی
در كلیــات دانشــنامه هــر ایرانــی و قرآنــی» بــا ســخرنانی اســتاد
محمدعلــی معلــم دامغانــی ،رئیــس فرهنگســتانهرن و چندتــن از
فرهیختــگان از جملــه اســتاد محمدمهــدی هراتــی ،دكــر حمیدرضــا
قلیچخانــی ،دكــر ایــرج نعیامیــی و مســعود نــارصی در روز 23
اردیبهشــتماه ،در رسایاهلقلــم برگــزار كــرد.
همچنیــن بایــد از منایشــگاه «كتابهــای تخصصــی هــر» نــام بــرد
كــه بــه مــدت دو ســال اســت در هفتــه «كتــاب و كتابخوانــی»
بــا همــكاری خانــه كتــاب مبــادرت بــه برگ ـزاری آن میمنایــد و بــا
ب در غرفههایــی كــه در
همراهــی نــارشان هــری بــه عرضــه كتــا 
مؤسســه فرهنگــی -هــری و پژوهشــی صبــا كــه از مراكــز وابســته
بــه ایــن فرهنگســتان اســت ،برپــا میشــود ،آثــار مكتوبــش را
بــا تخفیــف ویــژه عرضــه میمنایــد .امــا بــاز هــم فعالیــت ایــن
مؤسســه فراتــر از تهــران رفتــه و در منایشــگاههای كتــاب كــه در
مراكــز اســتانها یــا شهرســتانها برگ ـزار میشــود ،رشكــت میكنــد.
یازدهمیــن منایشــگاه کتــاب چهارمحالوبختیــاری ،چهاردهمیــن
منایشــگاه رسارسی کتــاب ارومیــه ،دوازدهمیــن منایشــگاه کتــاب
گیــان ،چهاردهمیــن منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تربیــز ،یازدهمیــن
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از جملــه برنامههــای پیشبینــی شــده از ســوی شــورای علمــی ایــن
هامیــش بــود.
پیشهامیــش «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایـران؛ دزفــول»
روز چهارشــنبه ،ســوم آذر در ســالن اجتامعــات شــیخ انصــاری
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول برگــزار شــد .در ایــن پیــش
هامیــش عــاوه بــر ارائــه  3مقالــه عملــی ،عبداملجیــد ارفعــی مرتجــم
منشــور كــوروش بــه همـراه پنــج هرنمنــد در حــوزه معــاری ســنتی
مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد .پخــش فیلــم «دزفــول شــهر آجــر»
تزاده ،برگــزاری منایشــگاه عكســی از آثــار
ســاخته احســان صامــ 
بناهــای تاریخــی دزفــول اثــر حمیــد تجلیفــر بــه همــراه كارگاه
آجــركاری دانشــجویان ایــن دانشــگاه از دیگــر برنامههــای جنبــی در
ایــن پیشهامیــش بــود.
دومیــن پیشهامیــش «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری
ای ـران؛ كرمــان» نیــز روز شــنبه  9بهمــن مــاه  ،1395در تــاالر صبــا
پژوهشــكده فرهنــگ اســام و ایــران در دانشــگاه شــهید باهــر
كرمــان برگ ـزار شــد .در ایــن پیــش هامیــش  5مقالــه علمــی ارائــه
شــد .همزمــان بــا برگــزاری ایــن پیشهامیــش ،منایشــگاهی از
عکسهــای علیرضــا فخــر یزاد ه کرمانــی از آجــرکاری بناهــای
تاریخــی کرمــان برگـزار شــد .در ایــن منایشــگاه  120فریــم عکــس در
 20تابلــو بــه منایــش گذاشــته شــد .تجلیــل از هفــت هرنمنــد معــار
ســنتی از دیگــر برنامههــای جنبــی پیــش هامیــش كرمــان بــود.
در هامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران؛
تهــران» از  12هرنمنــد حــوزه معــاری ســنتی تقدیــر شــد .ارائــه
 8مقالــه علمــی در دو نشســت تخصصــی بــه همــراه برگــزاری
منایشــگاه عكس«خــاك و خیــال» از آثــار و بناهــای تاریخــی دورۀ
مادهــا تــا ســلجوقی ،شــامل  265قطعــه عكــس  50* 70از جملــه
برنامههــای جنبــی ایــن هامیــش بــود.
نشســت «بحثــی در کلیــات دانشــنامه هرن ایرانــی و قرآنــی» ،دومین
نشســت تخصصــی «تأثیــر اســام بــر هــر رشق» ،نشســت تخصصــی
«زبانهــای باســتانی و كاربــرد زبــان اكــدی در ایــران باســتان»،

منایشــگاه كتــاب كرمــان و پانزدهمیــن منایشــگاه كتــاب فــارس از
جملــه برنامههــای منایشــگاهی ایــن مؤسســه بــه شــار مــیرود.
«هرنایــرانِ عرصقاجــار درمجموعههــای مجارســتان (1343 -1210
ق) »« ،تاریــخ زشــتی» « ،مــکان ،زمــان و هســتی در معــاری
ژاپنــی» « ،یادنامــه معــاران و معــاری ســنتی خراســان» « ،ســنگ
بســت ( مجموعــه ای تاریخــی از دوره غزنــوی )» » ،منارجــام»،
«روش تحقیــق در هــر و طراحــی» » ،فرهنــگ مــواد و تکنیــک هــای
مجســمهســازی» » ،کیوگــن  -منایشــهای شــاد ژاپنــی»« ،آجرســتان-
چکیــده مقــاالت هامیــش ملــی آجــر و آجــرکاری در هــر و معــاری
ایـران» نیــز از جملــه كتابهایــی هســتند كــه مؤسســه مــن در ایــن
ســال منتــر كردهاســت.
یكــی از اهــداف بلنــد فرهنگســتان هــر پژوهشهــای بنیادینــی
اســت كــه گاه بــه گاه در مراكــز دانشــگاهی مغفــول مانــده،
ایــن پژوهشهــا در قالــب ،هامیشهــای ملــی و بیناملللــی،
هماندیشــی ،میزگــرد و نشس ـتهای تخصصــی برگ ـزار و ماحصــل
دســتاوردهای آن بــه صــورت كتــاب ،ویژهنامــه و یــا گزارشهــای
مبســوط بــه مخاطبــان ارائــه میشــود .یكــی از برنامههــای بزرگــی
كــه فرهنگســتان بــرای ســال  1395پیشبینــی و برگــزار كــرد،
هامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ای ـران» بــود.
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر در ادامــۀ حامیــت از هرنهــای
از یادرفتــه ،ایــن بــار آجــر و آجــركاری را بــه عنــوان موضوعــی بــا
اهمیــت كــه بخشــی از هویــت معــاری مــا و یكــی از مصالــح
بومــی و كارآمــد در رسزمیــن ایـران محســوب میشــود ،مــورد توجــه
قـرار داد و بــه منظــور برگـزاری ایــن هامیــش پــس از كســب مجــوز
ملــی از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی نهــاد ریاســت جمهــوری
و ثبــت در پایــگاه اســتنادی جهــان اســام( ،)ISCبرنامههــای علمــی
هامیــش را بــا دعــوت از صاحبنظــران ایــن حــوزه و تشــكیل
شــورای علمــی بــه انجــام رســاند .ســفارش چندیــن طــرح پژوهشــی
و مقــاالت علمــی بــه پژوهشــگران برجســته و صاحــب نظــر و
همچنیــن برگـزاری دو پیــش هامیــش در شــهرهای دزفــول و كرمــان
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بررســی و تحلیــل کتــاب «هــر به منزلــه تجربــه» اثر «جــان دیوئی»،
نشســت «بیناتصویــری :انتقــال و دگرگونــی شــایلهای ایـران پیــش
از اســام در گــذر زمــان» ،هماندیشــی «بررســی وضعیــت طراحــی
صنعتــی در ایــران» ،دو نشســت تخصصــی «فــرش و فرهنــگ
بومــی» ،نشســت تخصصــی «موســیقی خراســان» ،نگاهــی بــر كتــاب
«دائرهاملعارفهــر» ،دومیــن نشســت «ســینام و اندیشــه» نیــز
عنوانهــای برخــی از نشســتها و هماندیشــیهایی اســت كــه
در ایــن ســال توســط معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان و مؤسســات
تابعــه برگـزار شــد.
یكــی از راههــای ارتباطــی میــان كشــورها ،ارتباطــات فرهنگــی اســت
كــه میتوانــد بــه توســعههای سیاســی و اقتصــادی نیــز بیانجامــد
و ملتهــا را بــه یكدیگــر پیونــد دهــد .در ایــن بیــن ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی مســئول مدیریــت و راهــری ِ روابــط
فرهنگــی بیناملللــی و سیاســتگزاری ،هامهنگــی ،هدایــت ،حامیــت
و نظــارت برفعالیتهــای فرهنگــی – تبلیغــی جمهــوری اســامی
ایـران درخــارج از کشــور بــه منظــور تحقــق اهــداف نظــام در ایــن
روابــط را عهــدهدار اســت.
یكــی از برنامههایــی كــه اردیبهشــت  1395ایــن ســازمان تــدارك
دیــد« ،روزهــای فرهنگــی تركمنســتان در جمهــوری اســامی ایـران»
بــود كــه بــا همــكاری فرهنگســتان هــر و وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی برگـزار شــد .آییــن افتتاحیه «روزهــای فرهنگی تركمنســتان»
بــا حضــور «ابــوذر ابراهیمــی تركــان» رئیــس ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی« ،آنــا گلــدی قاراجایــف» وزیــر فرهنــگ و رئیــس
ســازمان رادیــو و تلویزیــون کشــور ترکمنســتان ،هیئــت  50نفــره از
هرنمنــدان ایــن كشــور و جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هرن كشــورمان
بعــداز ظهــر سهشــنبه  28اردببهشــت در تــاالر وحــدت برگـزار شــد.
دیــدار محمدعلــی معلــمدامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر بــا
«آنــا گلــدی قاراجایــف» وزیــر فرهنــگ كشــور تركمنســتان نیــز
عــر سهشــنبه  28اردیبهشــت در تــاالر آیینــه مؤسســه فرهنگــی
هــری صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هــر صــورت گرفــت .در ایــن
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دیــدار وزیــر فرهنــگ تركمنســتان اظهــار امیــدواری كــرد كــه ایــن
دیــدار بهان ـهای باشــد تــا اســتادان و هرنمنــدان دو كشــور بتواننــد
روابــط نزدیكتــری داشــته باشــند .وی بــا اشــاره بــه فرهنگســتان
هــر تركمنســتان كــه فعالیتهایــی ه مراســتای فرهنگســتان هــر
ای ـران دارد ،پیشــنهاد داد تــا همكاریهــای ایــن دو فرهنگســتان در
قالــب تفاهمنامــه ،زمینــه ســاز گســرش فعالیتهــای فرهنگــی دو
كشــور باشــد.
یكــی از عمــده برنامههــای فرهنگــی ایــن كشــور برگزاری «منایشــگاه
صنایــع دســتی و آثــار مــوزهای تركمنســتان» در فرهنگســتان هــر
بــود .در ایــن منایشــگاه نقاشــی ،عكــس ،فــرش ،كتــاب و زیــورآالت
از جملــه آثــاری بــود كــه بــه منایــش درآمــد و بــا حضــور مقامــات و
هرنمنــدان دو كشــور صبــح روز چهارشــنبه  29اردیبهشــت گشــایش
یافــت.
در آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه «احمــد قربانــف» ســفیر
تركمنســتان در ایـران ،ضمــن ابـراز خرســندی از ایــن رویــداد هــری
در ای ـران« ،روزهــای فرهنگــی تركمنســتان» را اقدامــی در راســتای
گســرش روابــط فرهنگــی و سیاســی دو كشــور بــه شــار آورد و از
برنامههایــی كــه در ایــن روز بــه انجــام میرســد ،ســخن گفــت.
بــه هــر روی گســرۀ مباحــث فرهنگــی در كشــورمان بــه حدی اســت
كــه فرهنگســتان هــر هــم بایــد نگاهــش بــه آینــده باشــد و هــم بــه
ریشــههای فرهنگیمــان بپــردازد .امیــد اســت ایــن فرهنگســتان
بــا همــكاریای كــه بــا قــر دانشــگاهی ،هرنمنــدان و اســتادكاران
فرهیختــه دارد ،بتوانــد همچنــان در پژوهشهــای بنیــادی گامهــای
مؤثــری بــردارد.

كتاب «آجرستان» منتشر شد

كتاب «تاریخ زشیت» به مهت انتشارات
فرهنگستان هرن منتشر شد
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كتــاب «آجرســتان» بــه كوشــش مهــدی مكینــژاد و در پــی هامیــش
ملــی آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایـران ،از ســوی مؤسســه
مــن بــه بــازار كتابهــای هــر پیوســت.
گردآورنــده ایــن مجموعــه مقاالت در مقدمه آورده اســت« :گلســتان
هــر ایــن رسزمیــن بــه آجرســتان مزیــن شــده و «آجرســتان» حــاوی
چكیــده مقــاالت پژوهشــی ایــن هامیــش ،پیــش هامیشهــای
دزفــول و كرمــان اســت كــه از طریــق فراخــوان یــا ســفارش مقالــه
بــه دبیرخانــه هامیــش ارســال شدهاســت».
چكیــده مقــاالت هامیــش ملــی آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری
ایـران بــا عنــوان «آجرســتان» در  5بخــش گــردآوری شدهاســت.
بخــش نخســت كتــاب شــامل چكیــده مقــاالت در بــاب آجــر در
ادوار تاریخــی اســت .بخــش دوم كتــاب بــه خطنگارههــا یــا
خطنوشــتههای آجــری ،بخــش ســوم بــه فنــون آجــركاری و رمــوز
معنایــی ،بخــش چهــارم بــه پیشهامیــش كرمــان و بخــش پایانــی
كتــاب بــه پیشهامیــش دزفــول میپــردازد.
كتــاب «آجرســتان» بــا شــارگان  1000نســخه و بــا  114چكیــده
مقــاالت تخصصــی در  5بخــش و  200صفحــه ،بــا قیمــت 120000
ریــال ،توســط مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار هــری (مــن)
عرضــه میشــود.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن كتــاب را از كتابفروشــی فرهنگســتان
هــر بــه نشــانی :خیابــان ولیعــر (عــج) ،پایینتــر از چهــارراه
طالقانــی ،شــاره  1550تهیــه مناینــد.

كتــاب «تاریــخ زشــتی» نوشــته «اومربتــو اكــو» بــا ترجمــه هــا بینــا
و كیانــوش تقــ یزاده انصــاری ،از ســوی مؤسســه مــن بــه بــازار
كتابهــای تخصصــی هــر پیوســت.
نویســنده ایــن كتــاب در مقدمــه آوردهاســت« :فالســفه و هرنمنــدان
در هــر ســده تعاریفــی از زیبایــی عرضــه كردهانــد كــه بــه بركــت
آنهــا میتــوان تاریخــی از تصــورات زیباییشناســانه را در طــول
زمــان بازســازی كــرد .ولــی چنیــن چیــزی در مــورد زشــتی اتفــاق
نیفتــاده اســت .زشــتی را اغلــب ضدزیبایــی توصیــف كردهانــد ،از
ایـنرو جــز اشــاراتی گــذرا در حواشــی برخــی آثــار كماهمیــت ،بــه
نــدرت مقالــه مرشوحــی بــه تعریــف زشــتی اختصــاص یافته اســت».
كتــاب «تاریــخ زشــتی» در  15فصــل و بــا شــارگان  1500نســخه،
در  401صفحــه و بــه قیمــت 345000ریــال توســط مؤسســه تألیــف،
ترجمــه و نــر آثــار هرنی(مــن) عرضــه میشــود .عالقهمنــدان
میتواننــد ایــن كتــاب را از كتابفروشــی فرهنگســتان هــر بــه
نشــانی :خیابــان ولیعــر (عــج) ،پایینتــر از چهــارراه طالقانــی،
شــاره  1550تهیــه مناینــد.
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منایش تازهترین آثار رهمان امریاینانلو

«گردش دایره وار هر لحظه وجود من « در صبا
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منایشــگاه نقاشــی و چیدمــان آرزو رسورپــور در تــاالر اســتاد لــرزاده
تازهتریــن آثــار معــرق مهــران امیراینانلــو ،در مركــز هرنپژوهــی برپــا مــی شــود.
نقــشجهــان ،بــه منایــش درمیآیــد.
ایــن منایشــگاه بــا  20اثــر از معرقهــای مهــران امیراینانلــو در در ایــن منایشــگاه  21اثــر نقاشــی آرزو رسورپــور از  16اردیبهشــت
نگارخانــه جهــانِ مركــز هرنپژوهــی نقــشجهــان برگ ـزار میشــود .مــاه در تــاالر اســتاد لــرزاده مؤسســه صبــا در معــرض دیــد
مه ـران امیراینانلــو ( ،)1346هرنمنــدی اســت كــه ســبک «تفکیــک عالقهمنــدان قــرار خواهــد گرفــت.
رنــگ» را در «جامعــه مخرتعیــن و مبتکریــن» در ســال  1372بــه نــام
در ایــن منایشــگاه آثــار در ســه مجموعــه هفــت تایــی آمــاده
خــود ثبــت كردهاســت .او بدعتــی نــو در هــر معــرق ایجــاد كــرد
خواهنــد شــد و در برگیرنــده صفاتــی همچــون (حیــات ،علــم،
و آن را از صــورت تكــراری بــه ســمت خلــق شــیوههای جدیدتــر قــدرت ،اراده ،ســمع ،كالم و بــر) هســتند کــه خداونــد در نهــاد
ســوق داد.
آدمــی قـرار دادهاســت .و در نهایــت بــه چیدمانــی در وســط تــاالر
ماه
ت

ـ
اردیبهش
16
ـنبه
ـ
ش
روز
ـوب»
ـ
چ
ـتاخیز
ـ
«رس
ـگاه
ـ
منایش
ســومین
لــرزاده ختــم خواهــد شــد كــه گویــى خلــقِ آن  ،نتیجــه گیــرىِ متــامِ
 96ســاعت  16در نگارخانــه جهــان مجموعــه هرنپژوهــی نقــش آثــا ِر دیگــر اســت و در نهایــت بــه وصــل و تكامــل مىرســد.
جهــان بازگشــایی میشــود و تــا  26اردیبهشــت میزبــان عالقهمنــدان
گشــایش منایشــگاه روز شــنبه  16اردیبهشــت از ســاعت  16تــا 19
اســت.
خواهــد بــود و عالقهمنــدان تــا  23اردیبهشــت فرصــت دارنــد همــه
روزه بــه جزروزهــای تعطیــل از ســاعت  10تــا  18از ایــن منایشــگاه
بازدیــد بــه عمــل آورنــد.
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برگزاری اكرگاه آموزش خط ثلث

تازههای نشر فرهنگستان هرن در منایشگاه كتاب

كارگاه آموزشــی خــط ثلــث بــه همــت مركزهرنپژوهــی نقشجهــان
وابســته بــه معاونــت پژوهشــی فرهنگســتانهــر برگـزار میشــود.
ایــن كارگاه بــا حضــور اســتاد احــد ترابــی بــه مــدت یكســال در مركز
هرنپژوهــی نقشجهــان برگـزار خواهــد شــد و بــه آمــوزش خــط در
دو بخــش نســتعلیق و ثلــث ،خواهــد پرداخــت كــه عالقهمنــدان
میتواننــد در هــر یــك از آنهــا ثبتنــام منــوده و حضــور پیــدا كننــد.
اســتاد احــد ترابــی ،بـرای فراگیــری خــط نســتعلیق نزد اســتاد حســن
میرخانــی تعلیــم دیــده اســت و همچنیــن در خــط ثلــث بــا اقتبــاس
و بهرهمنــدی از فعالیتهــای خوشــنویس عــرب ،حامــد العمــدی،
بــه خلــق آثــار میپــردازد.
ترابــی ،تاكنــون كتیبههــای بیــش از هــزار مســجد را در ایــران و
دیگــر كشــورها خوشنویســی كــرده اســت و همچنیــن بنیانگــذار
گنجینــه مشــاهیر ایــران و اســام اســت.
كتیبــه نگاشــته شــده بــر رس ســفارت ایــران در مســكو ،لوگــو
كنفرانــس رسان اســامی ،كتیبهنــگاری گنبــد و رضیــح حــرم امــام
خمینــی (ره) ،تحریرنامــه حــرت امــام خمینــی خطــاب بــه
گورباچــف (خــط غبــار) از جملــه آثــار اوســت.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای ثبتنــام در ایــن كارگاه بــه نشــانی
خیابــان ولیعرص(عــج) ،باالتــر از خیابــان شــهید بهشــتی ،ضلــع
جنــوب غربــی بوســتان ســاعی ،پــاك  ،2169مركــز هرنپژوهــی
نقشجهــان مراجعــه مناینــد و یــا بــا شــاره تلفــ ن 88553912
ارتبــاط برقــرار كننــد.

مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار هــری (مــن) وابســته بــه
فرهنگســتان هــر امســال نیــز وفــق ســنت هــر ســاله بــا تازههــای
نــر خــود ،در ســیامین منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تهــران
حضــور خواهــد داشــت.
ایــن مؤسســه در زمینــه «فلســفه هــر و زیبایــی شناســی»،
«ادبیــات»« ،معــاری و شــهر ســازی»« ،هرنهــای تجســمی»،
«موســیقی»« ،هرنهــای صناعــی»« ،هرنهــای منایشــی»« ،کلیــات و
تاریــخ هــر»« ،مجموعــه مقــاالت» و «نرشیــات» فعالیــت میكنــد
و هــر ســاله بیــش از یكصــد عنــوان كتــاب در زمینــه هــر منتــر یــا
بازنــر میكنــد.
ایــن انتشــارات كــه در حــوزه نــر و عرضــه كتابهــای تخصصــی
در زمینــه هــر فعالیــت دارد ،امســال بـرای دوازدهمیــن ســال متوالی
در منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تهـران بــه عرضـ ه كتابهایــی چــون:
«شــاهنامه شــاه طهامســبی» ،مجموعــه دو جلدی «شــاهکارهای هرن
ای ـران در مجموعههــای لهســتان»« ،دانشــنامه مهــر و حکاکــی در
ای ـران»« ،فرهنگنامــه تاریخــی زیباییشناســی»« ،از به ـزاد تــا رضــا
عباســی»« ،خودآمــو ِز فنــون قلمزنــی»« ،هندســه خیــال و زیبایــی»،
«خوشنویســی جهــان اســام ،اثــر شــیال بلــر»« ،دایرهاملعــارف فنــون
و شــیوههای مجسمهســازی»« ،نخســتین کتیبههــا در معــاری
دوران اســامی ای ـران زمیــن»« ،تاریــخ زشــتی» و «تاریــخ زیبایــی»
امربتــو اکــو و مجموعــه شــش جلــدی آرای متفکــران بــزرگ قــرن
بیســتم دربــاره هــر» «ســه مثنــوی هــای هامیــون ،کاملنامــه
و روضهاالنــوار خواجــوی کرمانــی ،بــه خــط میرعلــی بنالیــاس
تربیــزی و نقاشــیهای جنیــد بغــدادی»« ،گــذری بــر معــاری
متقــدم مســلامنان ،اثــر کرســول و ترجمــه مهــدی گلچیــن عارفــی»،
«سبکشناســی خوشنویســی قاجــار ،تألیــف علیرضــا هاشــمینژاد»،
«هــر و ارزش ،اثــر جــورج دیکــی و ترجمــه مهــدی مقیســه»« ،جلــد
پنجــم مجموعــه مقــاالت زیباییشناســی آکســفورد بــا عنــوان،
مســائل کلــی زیباییشناســی (قســمت ســوم) /بــه کوشــش جرولــد
لوینســون و ترجمــه فریــرز مجیــدی» و «زیبایــی و فلســفه هــر در
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نشست تخصصی «هرن و زبیایی در اندیشه ابن هیمث»

عالقهمنــدان جهــت بازدیــد از منایشــگاه و حضــور در آییــن
اختتامیــه مــی تواننــد بــه نشــانی  :تقاطــع طالقانــی و ولیعــر،
خیابــان بــرادران مظفــر ،تقاطــع بزرگمهــر ،شــاره  74مراجعــه
مناینــد.
29
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گفتگــو :ارســطو ،بــه کوشــش منیــره پنجتنــی» از جملــه كتابهایــی
اســت كــه در س ـیامین منایشــگاه بیناملللــی كتــاب ته ـران عرضــه
میشــود.
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،نشســت تخصصــی «هــر و
منایشــگاه
امین
ی
ســ
در
هــر
فرهنگســتان
ات
ر
انتشــا
غرفــه
زیبایــی در اندیشــه ابــن هیثــم» را روز شــنبه  9اردیبهشــت برگ ـزار
بیناملللــی كتــاب ته ـران ،ســالن نــارشان عمومــی  ،A4راهــروی  ،1میكنــد.
غرفــه  19بــا تخفیــف ویــژه بــه عالقهمنــدان عرضــه میشــود .پنجمیــن نشســت از سلســله نشسـتهای «حكمــت هــر اســامی»
بــه موضــوع «هــر و زیبایــی در اندیشــه ابــن هیثم» اختصــاص دارد.
اختتامیه سومنی جایزه جهاین
در ایــن نشســت «احمــد پاکتچــی» دیــن پژوه و نشــانه شــناس ،عضو
فیمل و عکس اربعنی در صبا
هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق (ع) و عضــو شــورای عالــی
مرکــز دائــره املعــارف بــزرگ اســامی و «س ـیّد صالــح طباطبایــی»
نویســنده و پژوهشــگر حوزههــای فلســفه ،زیباییشناســی و هــر
و مؤلــف کتــاب «ابـ ن هیثــم» ،بــا موضــوع آراء و اندیشـههای ابــن
هیثــم دربــاره هــر و زیبایــی ســخرنانی میكننــد.
اِبْــنِ ِه ْیثَــم ،ابوعلــی حســن بــن حســن بــن هیثــم بــری ،مهنــدس
بــری معــروف بــه ابــن هیثــم کــه در غــرب در آثــار التینــی
ســدههای میانــه بــه آونتــان یــا آوناتهــان و بیشــر بــه آلهــازن
شــناخته میشــود ،از دانشــمندان رسشــناس جهــان اســام اســت کــه
در ســال  354ه.ق در وهیشــت اردشــیر اهــواز متولــد شــد و در 430
ه.ق در قاهــره درگذشــت.
ابنهیثــم از بزرگرتیــن دانشــمندان اســامی اســت ،بــه خصــوص
در نورشناســی مقامــی ارجمنــد دارد .شــار ه تألیفهــای او را
در ریاضــی و فیزیــک و اخرتشناســی ،حــدود صــد کتــاب و رســاله
میداننــد کــه متأســفانه قســمت عمــدهی آنهــا از میــان رفتــه
اســت .وی را بــه خاطــر آزمایشهــای دقیقــی کــه دربــارهی نــور
انجــام داده اســت ،مــرد روش علمــی نیــز نامیدهانــد.
خاورشناســان اروپایــی بــه پژوهشهــای گســردهای دربــارۀ آثــار
ابــن هیثــم پرداختــه و بــا اب ـراز شــگفتی بســیار تواناییهــای ایــن
دانشــمند نــوآور را تحســین کــرده و مقــام او را در تاریــخ علم بســیار
آییــن اختتامیــه ســومین جایــزه جهانــی فیلــم و عكــس اربعیــن،
واال شــمردهاند .تــا پایــان ســدۀ 19م وی بیشــر بــه دلیــل آثــارش
بــا معرفــی آثــار برگزیــده ،در فرهنگســتان هــر برگ ـزار میشــود.
در نورشناســی مــورد ســتایش ق ـرار میگرفــت ،امــا وقتــی کســانی
منایشــگاه آییــن اختتامیــه ســومین جایــزه جهانــی فیلــم و چــون ویدمــان ،زوتــر ،شــوی ،رشام و نیــز مصطفــی نظیــف بــک
عکــس اربعیــن 10 ،اردیبهشــتماه ســاعت  14بــا حضــور ابــوذر بــه بررســی و معرفــی مفصلتــر آثــار او پرداختنــد ،آشــکار شــد کــه
ابراهیمیترکــان ،رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ،ابتــکار حــل شــاری از مســائل دشــوار ریاضیــات نیــز از آن اوســت.
ســفرای کشــورهای خارجــی و جمعــی از مســئوالن عالیرتبــه در پژوهشهــای ابــن هیثــم دربــارۀ نــور مــاه ،از نظــر کــول کــه رســالۀ
فرهنگســتان هــر برگــزار میشــود.
ضــوء القمــر را بــه آملانــی ترجمــه کــرده ،نخســتین تــاش در جهــت
عکسهــای دریافتــی براســاس فراخــوان دبیرخانــه جایــزه جهانــی یــک تحقیــق جامــع فیزیــک نجومــی بــه شــار مــی آیــد و ایــن
اربعیــن بــا تلفــن همـراه و یــا دوربینهــای عکاســی در موضوعــات واقعیــت کــه ابــن هیثــم در ایــن اثــر ،بــا ابزارهــای آزمایــش بــه
پیــادهروی عظیــم اربعیــن حســینی در کشــور عــراق ،برگــزاری پژوهــش در اشــعۀ مــاه پرداختــه و نخســتینبار از « تاریکخانــه »
مراســم اربعیــن در ای ـران و دیگــر کشــورهای جهــان ،صحنههــای اســتفاده کــرده ،جایــگاه او را بــه عنــوان پژوهشــگر طبیعــی ،بلکــه
دلدادگــی و ابــراز ارادت بــه حــرت اباعبدللــه الحســین (ع) در پایهگــذار روش نویــن پژوهــش طبیعــت ،نشــان میدهــد .فهرســت
ایــام اربعیــن در جــای جــای جهــان و  ...بــه دبیرخانــه جایــزه آثــار او کــه از صــد متجــاوز اســت بــه وســیله ابــن ابــی اصیبعــه در
جهانــی اربعیــن ارســال و پــس از داوری آثــار توســط هیئــت داوران ،کتــاب " طبقــات األطبــا" فراهــم آمــده اســت .اکــر ایــن آثــار در
برتریــن آثــار ارائــه شــده بــه بخــش منایشــگاه راه یافتهانــد.
بــارۀ ریاضیــات و فیزیــک نوشــته شــده اســت .امــا وی بــه مباحــث
هرنمندانــی از  20کشــور جهــان در دو بخــش عکــس و فیلــم بــا فلســفی و طبــی نیــز پرداختــه اســت.
بیــش از  2500عکــس و  60فیلــم متقاضــی رشکــت در ســومین ایــن نشســت روز شــنبه  9اردیبهشــت مــاه  ،1396ســاعت ،17
جایــزه جهانــی فیلــم و عکــس اربعیــن بودنــد کــه در نهایــت بــا در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر بــه نشــانی خیابــان
نظــر هیئــت داوران ،آثــار هرنمنــدان  9کشــور خارجــی در کنــار ولیعرص(عــج) ،پایینتــر از چهــارراه طالقانــی ،شــاره ،1552
طبقــه ســوم برگــزار میشــود.
هرنمنــدان ایرانــی بــه بخــش مســابقه راه یافتنــد.

الهام الیقی
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دكــر افشــین یداللهــی طبیــب و ترانــ هرسای مشــهور ایرانــی در
بیســت و یكمیــن روز نخســتین مــاه زمســتان هــزار وســیصد و
چهــل و هفــت در اصفهــان متولــد شــد .پــدرش از بــزرگان شــهر
ایزدخواســت و مــادر وی نیــز اهــل اســفرجان بــود .دوران كودكــی
را در اصفهــان و ســپس تهـران گذرانــد .پــس از فــارغ التحصیلــی از
دبیرســتان الــرز تهـران،در آزمــون رسارسی رشــته پزشــكی دانشــگاه
علــوم پزشــكی كرمــان پذیرفتــه شــد و بــه كرمــان رفــت .بعــد از طــی
كــردن دوره دكــرای عمومــی ،در دوره تخصصــی اعصــاب و روان
دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهید بهشــتی پذیرفتــه شــد و بــه تحصیــل
در ایــن دوره پرداخــت .معاونــت پژوهشــی مرکــز مطالعــات رســانه
هــر و ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،عضویــت
در گــروه واژهگزینــی روانشناســی و روانپزشــکی فرهنگســتان زبــان
و ادب فارســی ،کارشــناس روانپزشــکی گــروه نرشیــات همشــهری و
رسدبیــری فصلنامــه پــژواک آرامــش از دیگــر فعالیــت هــای وی در
حیطــه تخصصــی علــم روانپزشــكی بــود.
امــا عمــده شــهرت وی ،بــه دلیــل ترانــه و اشــعار رسودهی وی بــود
كــه توســط خواننــدگان محبــوب اج ـرا شــد و نــام او را بــه عنــوان
ترانــ هرسا بــر رس زبانهــا انداخــت.
تران هرسایــی را بــه عنــوان کار حرفــهای در ســال  ۱۳۷۶بــا رسودن
ترانـهای در مــورد امامحســین(ع) رشوع کــرد كــه بــا صــدای خشــایار
اعتــادی توســط ارکســر ســازمان صداوســیام اجـرا شــد .پــس از آن
بــه رسودن ترانــه ب ـرای خواننــدگان و رسیالهــا مختلــف پرداخــت
كــه جملــه آنهــا میتــوان بــه ترانــه تی ـراژ رسیــال میــوه ممنوعــه،
تربیــز در مــه ،مــدار صفــر درجــه ،شــهرزاد و معــای شــاه پرداخــت.
همچنیــن آثــاری از او توســط احســان خواجــه امیــری ،علــی رضــا
قربانــی ،حمیــد حامــی ،خشــایار اعتــادی ،ســاالر عقیلــی،افشــین
ســپهر ،قاســم افشــار ،مســعود خــادم ،محمــد معتمــدی و...اجــرا
شدهاســت.
راه انــدازی خانــه ترانــه در اوایــل ســال  ،1380حاصــل همــكاری وی
بــا یغــا گلرویــی ،ســعید امیراصالنــی ،عبــاس ســجادی ،محمدرضــا
حبیبــی ،افشــین ســیاهپوش ،نیلوفــر الری و ...بــود كــه خــودش
آنجــا را بــه عنــوان محفلــی بــرای خوانــدن ترانــه و جمــع شــدن
تران هرسایــان در كنــار هــم میدانســت« :هیــچگاه ترانــه جــدی
گرفتــه نشــده و نقــد و بررســی انجــام داده نشــده ،مــا میخواســتیم
بچههــای عالقهمنــد و تران هرساهــا دور هــم جمــع شــوند ،ترانههــا
را بشــنوند و از تجربیــات دیگــران اســتفاده کننــد و در واقــع بــه
گردهامیــی بــرای تبــادل نظــر بیــن تران هرسایــان تبدیــل شــود و
خواننــدگان و آهنگســازان بتواننــد بــدون واســطه از خــود شــخص
ترانــ هرسا ،ترانــهای را کــه عالقهمنــد هســتند ،بگیرنــد».
جلســات خانــه ترانــه در مكانهــای فرهنگی گوناگــون و فرهنگرسای
قانون و شــفق و ارســباران و...ادامه داشــت و آهنگســازان بســیاری
چــون بابــک بیــات و داریــوش تقیپــور و ترانــه رسایانــی چــون
اکــر احمــدی ،نــادر بختیــاری ،مونــا برزویــی ،ســاناز صفایــی ،علیرضا
ســلیامنی ،روزبــه مبانــی ،ســیامک رجــاور ،فــروه مخصــوص ،بامــداد
بامــداد ،کــوروش ســمیعی ،ســعید کریمــی ،صابــر قدیمــی ،ســجاد
میرزاخانــی ،میثــاق جوهــری ،وحیــد عربانــی ،مهســا ســاواتی ،املیـرا
آقــازاده ،نیــا کوکالنــی ،میثــم یوســفی در آنجــا حضــور میافتنــد.
پنــج مجموعــه شــعر «روزشــار یــک عشــق»« ،امشــب کنــار
غزلهــای مــن بخــواب»« ،جنــون منطقــی»« ،حرفهایــی کــه بایــد
میگفتــم و… تــو بایــد میشــنیدی» و «مشــری میکــدهای بســته»

از آثــار دكــر یداللهــی ســت.
بامــداد بیســت وپنجــم اســفند  ،1395غــروب زندگــی یكــی از
تأثیرگذارتریــن تران هرسایــان ای ـران بــود .خــودروی افشــین یداللهــی
در مســیر بازگشــت از هشــتگرد بــه ســمت تهــران بــا کامیونــی
برخــورد كــرد و وی بــه دلیــل شــدت جراحــات وارده در بیامرســتان
امــام جعفــر صــادق هشــتگرد درگذشــت.
این ترانه از ماندگارترین آثار زنده یاد افشین یداللهی است.
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها
کشور روزهای دشوار
زخمی رسبلند بحرانها
ایستادی به جنگ رو در رو
خنجر از پشت میزند دشمن
گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها
رگت امروز تشنه عشق است
دل رنجیده خون منیخواهد
دل تو تا ابد برای تپش
غیرعشق و جنون منیخواهد
رشم بر من اگر حریم تو
پیش چشامن من شکسته شود
وای بر من اگر ببینم چشم
رو به رویای عشق بسته شود
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها
کشور روزهای دشوار
زخمی رسبلند بحرانها
از تب رسد موجهای خزر
تا خلیجی که فارس بوده و هست
میشود با تو دل به دریا زد
میشود با تو دل به دنیا بست
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